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Bugtin/:ii hava 

Düa ~ece ı:aat :ti de tazyık 750 s.ıb:ıh 

7 de 755 dlr Dur bar:uct IJ bu •abah 
8 idi. Gece ruıgAr loto tan c miştir. onra 

poyraza ÇC\ irmı ur. Sur atı s.ıniyedc 15 

metredir. Du gece ruzg4r PO\ raz rsecek] 
hava tapalı 'c karlıdır. 
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CUMARTESİ 

on 
19 

Kanunsani 

l 1929 J 

Dün üsküdarda hır gece 
yavrusunu tabanca 

alacağı 
cana ar 

r ' Telefon: 
\'AZI İŞLERİ 

is. 1202 
İDARE İŞLERi 

l>iinkii borsa 

lnglız 99 . l rJnL. ı 41 , l.ıret 9 ;ı-; 

1 \ ıçre 2 5,. llol:ır ,'iO l>ahili86,50 

Altın 861. \n;ıdıı u •l • .?O; llunıclı 9 10 

Tram\•av 'i • D 'u ı >ııı 

1s banka ından J ınmı tı 

\.. is. 3872 j .,., .. nvnvntn .. t•nnn•• 

Nn' l"SI 1--cr ycı· ·,_ .. (fl \ l·nruş 

Darülbedayiin son hadisesi · Ahmet Zogunun bir teşebbüsü 
Sabahleyin orta- ~ Yl ~ /(')_~ & o 

Geceki .fırtına 

İsviçrede n sıl ve 
niçin hayahna 
hitam verdi? 

1f ırll fi lıgı hem beyaz ~~.ıt..lı il 'if'JJ. ~ 
bir hale eetirdi 

Ercüment Behzat beyi ele 
veren bir arkadaşı mıdır? 
Şuphi B • ile birlikte aktettikleri bir Cemi) eti beledi} c murnkade encü-
içti-mndn san'ntkilrlnım ma:ıc;lnn ve meni Darulbcd ı san'atkirlanndan 
'azıyetlcri mevzuu b:ıhsolmuş.' E. Bch- E. Rehz:ıt kında bir hadiseden 
zat n. bu r nrndıı dol:ıvı tecziye k:ır-

Dün gece gene birdenbire 
fırlma çr/muş ve gece yarı -
swdan sopra şiddetlenerek 
l>azı yerlerde evlerin cam ve 
kiremitlerini alıp göllirnuişlıir, 
Errlma şiclclclirıi denizde de 
göstermiş ve ımlllıiş dalgalar 
salıilleri <IUumiy~ lmşlamışlrr. 
Sa/Jahll•yin yağan lapa lapa 
kar taneleri arlık İstarılml 
:..olmklarım beyaz bir lıale 

Kendi namına eeçirtiyor
muş; hükômet, protesto 

ediyor. 

firari V .ıhi
dcttinin k a i n 
biraderir mat
rut miralay 
Zekinin, gcçen
krdc 1s\ iıyı ede 
intihar c t ti ği 
haber \ .!rİ ldi. 
Bu herif in, bir 
nc\i 1.cz,1 telak
ki olun.ıbib .. d-.. . 

m[ırnkabe encu. :ın 'ermiş, kendi-
meni azalarının , e sini alu a} müd-
lı:ıtta Darülbcdnyi dede kadro harici 
mudüninün san'- bırak mış, bundan 
nnan anlam:ıdıkt:ı. ~onra san'atkann 
rmı bir nz şiddetli Cm:ı neti protesto 
hır lisanla ileri sür- ettiği 'azılmıştı. 

9etirmişlir. Şu halde arlık 

muştur. Behzat be} ın 
Mudur Suphl prote to u ahiren 

/:ara lcrşgerçeklen yeldi demektir. 

1 Mündercatl\ bey san'ntkann bu emanete tebliğ 
soılerini sonuna cdılmı~tir . 2 - nci sahifemizde: 1 .<adar sukönetle din- l\lcs'cle nedir 
le'lli;-, rmığn kıl- D:ıh:ı c' el karile-
kmı,, (Efendi, ;;en Suplıi be) rimize bu hu u ta.. 

fclgraf haberleri, Polis haber
leri, • için?. saat (13)li çalar mı. 

haddini bılmi~ .. n adamın birisin, sıına bir az ızah t 'ı.rcliın. 3 - ncü sahil emizde: \ereceğim CC\ a.17 budur!) demiş 'c Bundan hir muddct C\ el bir gun 
[Mcı1b<li 2 nci snhifoclc] Darulbcda} ı • n'atk!lrl:ıı1, mudur Gunun tarihi, Kari surunu, Ser

Ziraai müşavıri 
İktisat ' ekaleti ziraat müs.n iri 

M. Oldcnbcrğ lınıirc gitmiştir. 

M. Oldenberğin yanında ec..

nebi ı rntahıısısslar d.ı 'ardır. 

Mübadele 
Emlak mes'ele
E>inde istediğimiz 
parayı bildirdik 

Atinn, ı 7 - Te\iık R t.. B ·ı l\J p ~ u • 1 e 
· apa nrncında nıku bulan son 

ın lılkntta TurJ.; hariciye \ekili emlak 
ıncsrlesinın l\ap ınmıısı için Tiırkı~ enin 
istemekt olduğu para mıktannı bil
dirilmiştir. 

. llu mcs'clc bir neticeye raptedıl
dıkten sonra diğer mübadele me.s'ele
lclinin tetkik \ c müıakerc:;ile lıııllıne 
çalışıl:ıcaktır. 

Snbistanda 
llclgrat, 17 nıı.t.ıtorluk id.ırc-,inın 

uzun ınuddct de, am cdccc~ı ,, leni 
) of. Ba, \ekil, kcndı ini gor c i"tİ\ en 
hır kaç meb u u kabul ctmcın~,bunl. -
ıa cheınmı~et \Crtnt.}iniz dcmist ı. 

1 lıl\ lİ"tnndn çıkan butun g ıctJe-
1 in bu tun muhaberab l esmen s:ın,,ur 
11ltındııdır. 

İngiliz filosu Pirede 
Ati na, 1 'i' - KU\, ctlı hir İngiliz 

filo unun 'arın Pırc~ c gclıuesıne in
tizur cdilmcl..tedir. l'ilo lımanda az 
k lacal..tı 

Bir mevkiin ismi deg!şti 
'Şark hududumuzda (Kızıldize) 

ıl~ (Mur.ldİ\ c) ara md.ıki (Beya-
ııt ar.a) lll k · . -

b er czının bazı \ anlış. 
)ıh.lam sebep olduğundan ·cc Çal-
dır.mı> tc~ıni, ec;i takarrur etmiştir. 

iki çocuk arasında 

- ., lıkri.i, u ka<lınlnr ne \ a
man.. Anneme hup;un meh.tc~te 
b r onla bir arcrin alınış. .. 

hrn d1.: uç tnnc Topanc gullefil 
1 ınldım!.. 

20 seneden eri ilk kar 
"Yirnıi senedenberi 

kar yağ·nıiyan Sökeye 
geçen sah günü ilk 
~efa kar <lü n1üştür. 

ı-cri h:t}at 

4 - ncü sahifemizde: 
Bir aHtÇ kul, Seyit ... '\ti reis. 

5 - nci sahifemizde: 
Sinema siitunu ,Dünya şüunu, 
1 lil 'ye. _j 

Ayz ba/1ğın111 derdi bitmedi 

lHI yw-aln\ li'ifü.~ ipleri 
Tekrar emanete müraca

t ettiler, balıiı istiyorla ~ 

~ ...... ...... ...... 
Ayı balığı )in1.: 

Bir kaç haftadır mevzuu bahs 
olan nyı balığı hiktlycsi son 
günlerde gene tazelenmek istida
dını göstcrmel tcdir. 

1 liınayci hayvanat cemiyetinin 
balığı te,hir eden adam aleyhin ... · 
de açuğı dava neticesinde mah
keme bu hu u taki C\ rakı Şehrc

manctinc te\ dic 1-..arar \ ermiı;ti 
ı:; rak ahirl:n ı:manccc gelmiş 

ve bunu l liınavei hayvanat cemi-

bir mes'elc oldu 
yetinin bir mektubu takip ctıni~
tir. Cemiyet mektubunda ayı ba

lığının hi\lfi 1znrap çektiğini bil

dirmekte, hayvanın tekrar denize 

salıverilmesinde iktisalll mahzur 
görülüyorsa Icnni şekilde öldürül
mek iizcrc kendisine verilmesini 
i temcktcdir. 

J:manct bu talebi cevaptan 
miL tnğni görmiı~tiır. 

Yalnız sporda olmaz Talili Polis 

Bazen çene ya- Amorti bedeli ye
. rıştırma maçı da rine külliyetli bir 

olur! para aldi 

1 

Yalnız futbol ve yahut ta 
boks maçı olmaz ya! Ahiren Kazlı çeşme polis mevkii mürcttc-

e\ \ orl\ta kadınlar ·arasında bir batından Cemal efendi =~6353 numa-

hct , e bel:tgat maçı yapıla- ı"alı tayyare piyanko biletine bir şey 
' tır. Bu maçt.ı en uzun müd- çıkmadığı 7,annilc amoıti ini almak 
det ve mantiki söz söyliyecek üzere Uayezıtta b:n i Naci beve itmiş. 
kadın maçı kazanmış olacak ve Naci beyi bulamı)nrak bileunı kft. 

(5000 )dolar ikramiye alacaktır.Bu tibesine bırarkmıştır. Bayi bu bileti 
garip. ınaça iştirak· etmek üzere Ii te ile knrşıla~urarnk 7000 lira ı-a-
Meksıkadan iki kadın da Ne' - zandığmı goı unce bir otomobille Ka;ı:-
yorka gelmiş imiş. lıçe~mcye gitmiş, talih polise ikrami-

Bakalım bu çene müsabal\a- yesini Hnnİ~tir. Polıs C'cınal fü. nin 
sını l,azanmak hangi çenesi sc' inç içinde miıjdcci\ i bo, d ın~lur-
düşuge nasip olacak? mı:diğini ,, 1 mel. ~.ıit dcp,il mit 

1'urk-Arna
vul /ııi/dımel
lcri arasmda 
ilılilfıft ımıdp 

ba:.ı mesailiız 
Jıalli için İta
lya Jıariciye 
musf eşan sin
yor Cnmdiniıı 
tmıassulla bu
Irmdu.<Jıı ya -
.:ılmrşlı. 

Aldılf um: ma·· 
lıimaf a ydre 
l w 111 e:; a ili il 
başında Ar -
11alllıl kralı 
il<in olunan 

Ahmd Zo!Jll
mm tasdil\l 
me.s'elesi LJardı. 

intihan lukkın-
da, )ı:hrimİZl: 

l·azı nulum.ıt gdmi rir. 

Bu ın ılum tta go c ckı.: 

it.ıl J~IJ ik.ınıct ukıı Zı.: \i, \ .ıhi 
dcttini 1 °'l:ı t ıbibı Rq.ıt pa-;.mın 
olümu h Jj..,c;"indcn ~nr,ı, katil 
maznunu ıf.ttile hal·kında bir 
ha' li t.ıhl\il,at '.1pıldıl\tan sonra 
hi; ara son d1.:1:1.:cc sefalete duş
mlış, \' ahid1.:ttinin b:tzı ad.unlan 
y,ı 11 ı..,i);.; dini! bir ınıkt,ır p.-ıra 
gLçİrmİ'> ltih .ıdan ıs,·içrcyc l\apJ
~ı .ıtmış, orad.ı butun p:ır:ıl:m 
l\uınarda kaybctmi~tir. h,, içrede 
beş paı a ız kal.m Zeki, artık 
, , ı dım l .. 1p l nmn l. bcJi~ t:n lrn-Momafi tara

feyn <ırasuula 
Jıalli icap eden 

''ah.,f çiflikler elrafmda yeni bir va:iy<: 
ilılas eden A. Zogu 

•laııdı ömı • nl.n 1111. a od.1 mda 
' t> l . yanmamış koıııurkıi :ıkş eımş 
~·c bu suretle ha\ .ttına hitam 
yermiştir. 

sadece im mes'ele de?Jildir. 
Armwulluk ile aramızda 

şayam e~ıemmiye! b!r _ mts' e!e 
llardır kr o da çifllıkal mes -
clrsidir. Ballmn Jıarbım mıi -
f<>aktp yaprları sullmamedc 
Arnmm//uMa bulunan çiflli
failm iadesini Arrımml Jullai 
meli /wlml rlmisli. llukıime
iim;;,• iadesi /ci:un gelen lm 
çif!W;<ilm adedi ( 3:; ) olup 
Armwullu!/tın en 11u1lıi11.ı ara
::.isini lcşkil ve yu: lmılerre 
dunwmi ilıfiua elmehledir. 
llı'ik.ıimelimiz Jla:İnei/lassaya 
inJikal eden bu ara::.i ile bun-

kevhufların vaziyeti 

Tahliye işi bir şe·
kil mes, elesine 
munhasır bu

lunuyor 
G:ı) n J.anuni hıırekctlcnnden dola) ı 

tc\kif edilenler hakkinda mü tantik

likçc meni muhakeme karan 'erilmiş 
ve bu karaı• tasdik edilmek üzere 

ikinci ecza rci ine te\ di edilmişti. 

ikinci ceza ri) ııseti, c\ rnkı tahkiki

' enin H:l\Tettin Süre\ p ve Hikmet . . 
bc)lcr olmak uzcre üç kişi turafından 

imza mı tnU\ af ıl" gormemi~ ve mev

ııdı kanuni)c~1 nazaran )alnız bir 

mu tantikin imza ctme~i l:ı1Jm gcle

ceğı bc~·:ınıle cH.ıkı inde etmi~tir. 

Bu gibi 'ıızi) ene h:ık<'ın ille\ ki ine.le 
bulunan ağır ecza rci i bu nnktıı\ i 

mU\afık bulmuştur . 

)'arın cHakı tahkıkİ)e )Rnİz bir 

mustantik tnrnfını.lan İmza 'e ikinci 
cc.7.a riyasetine tC\ eli (•dil dikten sonra 
mc' kuflar tııhli\ c Lcliiı'cC;k)erdir. 

Kraliçe Mari 

Bir kaç gün kalmak 
için şehrimize geliyor. 

~ıiikr{~~, 17 ( .\. \. ).
Kralit"e .:'lari Yal\mtla Is -. . 
tanhula hir tenPzzüh se -
) aha ti i(•ı•n t•dt•ef'k Yf' 

orada ht·~ allı u i'm kala -
t•al\l u·. 

larm Jıasılalwdan teraküm 
t•den ımilıim ımkfrtrdald mc
baligi Arruwu~ lııi/~1'!!11eli 11de11 
talep l'imekle<ltr. Dıycr taraf
tan im ç(flliklcrin Arnavut 
kralt Alımrl Zogu tarafmdan 
namma deuir ııe lmytlannm 
o surellc laslıilı l·dilmckte 
olduğu Jwl1er alrnm!ştu:. 

l:lu/d11nel, im ııa:ıyetı lıa -
ber almrş ve /.'eyfiycli prof es/o 
dmd: 11:en· bulunmu§lllr . 
JJımdwı mada Pcrleımiyal 
va/,fmdan Ar11av11f/11kfa mıi-

.Son .Saat 

SiNEMA MÜSABAKASI 

l!llID~[!]OOl!J 
1 in, "c odrcss 

') .. -'-).-----------m 
lıim ara:i lll' macıdi 11 imliya:lan 

da ıwı'<lll' ki bunlar da ayn- ~5========~~:!.I 
ca istcııilmekledir. 

.. ' •t •. ....& .. _,.. .. ' • ' t <. . 
,. .. . - ~ •• iı'fli .• . 1 • • ' 1 • 

YENİ MÜSABAKAMIZ 

Sinema meraklısı karılcrimiz ıçın ~eni bır mıi~ab:ıKa 
açtık. Otuz kadın 'e onız erkek ı e-.mı ko~ acağız. 

Bunlaım içinde kimi beğendiğinızi bi1.c bildirccek.;iniz. ı:n 
\-'Ol: beğenilen kadın 'e ) a erkek nrtbtc ı c\' cı ıniş olan J..a 

ıileıımız ar:ı ında çekilecek kur:I\ ı mute k '1 hırınciliğı 
J.rnıanacak zata schıımizin btl\ uk !'.İl ı ı ıı d:m lıirının 
(6) :n lık .ıboııe. i, ikinciligi J,az.ın:ıc.ıı. tı .J) adıl.. abone, 

iıçunc ıden onuncU\ a had'ır (1 )ı:r a\ lık abone \ cı ileccktir. 

1 lcı ılk ahifamızd:ı bulacağınız kupoııl.ırı bıı ıktirin 

1 1 ık. 11111 ııılıayct hulduı;u guıı hir ınuc-.ının ustu· 

m ı~ı ı ı:r.ı , l :ı.lrc.,,inizi y:ıwrak ı n fazl lıcğendiğiniz 

111 ık.irııı resmı ile Lirliktc lııze t:uııdı•r riniz 

c 

u 
l 
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Bu ne cür'et 

(Notru dam dö 
Siyon) nasıl 

açıldı? 
Hükumetin t bıı,_ı lı ıl. d_ 

prapaganda•ı } np.ın lllnır . •r• ıbın 

do Sıvan ıncktcLi k ... patılını..;, lıılcilıa

ra n1c:ktı·p idare-i hrkiı.met~ ıııura

caatla uzlaşn1ıva ıtHt\afaL:aı l'tnuşur. 

VckAleıçe ııondcrılecck olan şarıname
nin rrlmc ını Lc!..lrnıi}~n ın.-ktcp ida

re i k:ıpıJannı a-n11~tır, .:\laJrıf i<larc!"ı 
nıf'ktrbi tckrnr kapatnıııq ve ıdare 

hakkını! h1t tııtıılnıı• •ur 

Saat on üçü hiç çalar mı? 

.Elzi hıçkıra, hıçkıra 
Rğlıyordu. jülyef bu kederin sebebini sorunca: Ah. 

dedi, ne bahtsız kadınmışım ve devam elti. 

XII 
Sene gece yarısı 

-31- ,Yakili: A. Cemalettin 
~cfkat dileniyor. Eluıi çıngırağın düğ
ınesıml<:n çekmekle beraber emreder 
gilıi: 

- Odamdan çıkınız mö•yö, dedi. 
- FJzi! .. 

. ~::.ıt 

1 ;;c:ıı Bu ne canavarlık? 

it FôcııTr..ı mı Bir sarhoş 
enç kız dün eeçe feci 

Evinden ge.zmi- b• • f 
ye çıktı ve bir ır cınayc 

daha dönmedi • J di 
Fatihle oturan Hasan Ta- JŞ e 

. 
Dün gece üsküdarda feci bir cina

yet olmuştur: 

Darülbedayım son hadisesi 

.. ~anı ycınegiuden ~onra EJzi ar
tık kapağı kapanmış olan tabutun 
ba;ıııda bır müıı.l,t ıcukkııf etti ve 
daima du,,,!e ıııcşgııl bulunan r:ıhi

benı · ı yanına dı:t c;i'>kı·rck bir haylı 
dua ettikten "01JJ a ya\ aş yavaş nıer
dn enlerden çı'·ııııu Ladadı. Genç 
k ... t.ın 1rtık \•atak od;ıs.ı ıuı çc ih' or
du. l~zi ydt;L.: odJ!-tH:t giri111..e hız

nıt>tcı~i Jui,·ftı orad.ı \...endi ,c ınuı
tazır bııl :U. JulfCI haııınuuı gürüne.,; 

Genç kadın hu sefer adeta yalvarır 
gi lıi tekrarladı: 

/ısirı efen dinin evladı mane -
visi 1.1 yaşında Mkabule üç 
gün evel arkadaşlarından bi
rine ge::miye gitmiş, eve bir 
<lıılııı avdet etmemiştir. Mak
bıılenin lalıarrisine başlan 
mışlır. 

üsküdarda Hamzafakih mahallesinde 
Çaycı sokağında ""*e numaralı exde 
oturan merhum hıcı Ilüseyinpaşanın 
kızı Mediha hanım dün gece saat 
yirmi ikide kızı "4, yaşında Fatmayı 
uyutmak üzere iken sokan kapısı 
birdenbire calınmışıır. ı c1 rl:J.hifcd ... n ınabat] 

içttma odasın~ tc kccmışt r. 
şin g:. ip ";.ı a: ı bundan fi;( nra 

ba lı)ll' 

llc\Cran ede ı 1~ı~'arı gure miıdu•" 

Suplıi B,bu haı cıi k:ı•cı w~lc
mc-niş. san'atk:lnn atcşlı, asabi bir 
ge ç oldul';L:ıu, b · ları inirli bır -Oa
kilo ,da 1>1emhc e1 .o~'edığiııı nazarı 

dikkate al~ur. 
1'' at bu hadi•e buna rağmen Gc 

roıyeti b<!lediye murak ' e cncilme'1ine 
csr r ngiz bir şekilı.!e •k.etıııı \c ına

ldm karar ittihaz oluııır 1ştur. 
Bu Cl!rıı:rengı~ şekil nedir ı\l:lkJolar

lar bu buse ta sıi.ı bı şekilde ketum 
ılıvranmaktadırM:ıl> ' crtada hır de 
diğer bu s:ı, '1tk:lro~ l·u~u haber ver
diği hakkında mtic if :,ır pyıa hı..
lıınmakta \"e bu, mes'clcyc \Jkrl olal• 
hıra milliyim gelmektedir. 

Bu ğünkü vaziyet nedir? 
P.chzat H. EmaJıctc gonderı.!iği 

protc•toda murakabe cncı.menınin 

kararını hiç bir esbabı mueibeıc 

istinat ettirmcdigini, hakkında tahkikat 
clahi yapılmadığını soylemcktc ve hakkını 

aramak için kanuni çarelere U:Vt!'~ül 

edeceğini bildirmektedir. 
Protestoyu alan Emanet umuru 

hukukiye müdüriyeti bu hususta evel
emirdc Darülbedayi müduriyctinden 
istizahta bulanmayı ve daha l:ıazı 
tetkikat yapmayı karaı la~armı ·ıır . 

Darülbcdayi san'atUrlannın memur 
olup olma(fıklan~ murah.abe t·ncumcni
nin IKıyle bir karar verip vcremıycccği 
de tctk k edilecek maddeler meynnın
da hulL lınaktaı.!ır . 

,\hırkalıc encumcnı aıa.ından Va!fi 
il dün bu hususta kendi;i ile görıi en 
bir rıuh· riri1nizc demiştir ki 

"Daıiilbedaı i '" _'atkjrf:ı., me
mur de~il mustahdemdirler. ~neiımen 
istediğı karaı·ı verir 'e buna scl;\hı

ycttardır, iliz böyle tir karar iıtih -
::t:ırıı mücs eşenin inzib~l"ı nnkt:.. ındaıı 
hizumlu gurduk. Bu mc c'c etrafında 
sııe dar. fazla taf<ilat "nmc :ı 1

• 

Sırp muhacırleri 
Son zanıanlarda Sır

bistandan gelen (ıooo) 
1 

kisilik ınuhacir kafi- , 
lesi Sökede isktın edil
mişlerdi. -----Sui kast merakı 

Paristeki Ernıeni ki
lisesinde ,l~usyalı bir 

· ernıeni kilisenin kfıtibi 
umumısı Barunakva-

J 

na bir el tabanca at
mış ve kaçnııştır. 
J)enıek ki Fransa za

bıtası da bazı ernıeni
lerin sui kast nıerakile 
uğ"raşmiya 

oluvor. • 

başlamış 

- Madam, ıle..ıı, be ı aflctt :iz mi? 
- ı. ·cyı ufft·J~cl'~l~ 1.:· ın? 
- \lusı.ıntık cfandı>c M. 1 :.ındrı-

ye guti'trJt'1C üzere bulundugunı mck
tul111 nt s,·ı'•nun clinJc gorı:rck al
dığınu ıur"'f t·ttı ını' 

- Kızını ], rnı, yanı lıol..ıkJtı >rıy

k---ıcklc Lır "1ııalı i lcre ' ulıııaı.!ın 
ki hcnılrıı af ıalrp .. Jiı on;ı;~. ln•.ın 
t.I I ıı dognı,·ıı ~• \ lcmt•1ic)İr. 

I., ı·• J.ıııa rn ı la·ıı tfp~ uyu soy 
le-rklc helin ıııı..yu landn)e büyuk 
hır ff"na.ık Ptnu:-;; <·ldum 

- Senin hıç bır unahın, küçtik 
Lir kab lıatiıı yok. Julyct., şayet mil>
yö Lanth-ı hır,urı:ıb ise cUırt ne ) ap 
yapaçak J...ı.dı• "I · üdafaa ed• cektir. 
"fok e~r...:r bu rnCt.Jıiı ('ı 1.1\ctı·ı f;ıı.I 

o i t• Oen h.1)·atnndan sıl~ıp atın.-.) ı 

tt·rrilı cdcrını. 

l'lıı MnyaJek hıçkırıklarını ıai';e. 

d~mıycrc! .. aglanH)l. lıa,laJı. 

- .ı. ·içırı J:.)h)or~unuz ına<lJnı? 

- Ah~ jul) et! ııekaJar bahtt-ı:t. bir 
ladın ın• nn~_ 

Oyle 24.lın.ınlnr olur ki crıriyeti 
l~şcriyenin ıçtım. ·ı t;ınıfları birlı rin
d~n a~ınnak ıçin \ıir.udc ~t'ti uli1 
oldubru ti .varlar, hailırr kı·ruliıikle 

riıuleıı ~·ıkılırlar. Hzı ole Julırı aıa

•ıuda da Lö\ le <•lclu, ~crıkı lıaııımlı

ğını, ütrLı lıızmett;iligıni unutarak 
ik kadın birlıirinı• san!Jılar. Bir müd
ılet bırhkır oglı ıı!ıır llzı yaıa~ına 

girdıktcıı onra da aglamakıa Jcv~rn 
edi)·or<l .... Ukın 2 J fı:tlttcnlıerı dt..:"aın 

ctl\:n ınütt.::nı.ulı 'c ıııutc\ali heyce-an
lar gen(' l;ıdını pe-işan ctnıiştı. Hı 

raz onrı JülYt'l hanınıının rahat 
nefc') alnıya ba.ş.ladıgını \c uy,11ııak· 

ıa oldugl:Iln r rıl il ve 2) aldamıııı 
ucuna ~u"'1rak oıl.ııLuı çıkıı. 

(;ı-..rt.• tiulc.ındi~ .saat on hıre do-;.ru 
lıır gf"<."t' ku • acı 3("1 inll"di \:f! l·:Jzı 

) atni;ıııın cınde knnılt.laodı ise dı• 

kendini t.ı. arnıle .ıramadı. t.ıkat nıil 

fullnlc do;:r ı ;:rnç kadııı l>ırolc Sro 
f.• 1ll·11111 a u ı;c :.ı,üzleriııi a(ar aç
nı.t"' da korkl.1"'lll1Ldll .1,azı ı.,.ıkt :rı 

kat.!. ba11ı n1aıuak iı;in yı11nruL.larını 

J;.,;ııııa tJuuh. l\.ıır:ı~ııul.ı dırıılcn zı. 

)aJe o!.~\c benzı)ı ı lıır ucLım .:l}akW 

<lu·tn (lrı...u. Bu ad.un rl..-.111111 gozJ<'rı· 

nı açtı~ını g:,, :unre IJa· parıııa~ıın 
Judaklarııı:ı giıtürr .. k .o:u-rnaı-ıı ı, 

b;ı~ırınantıt"'t ı .. arc rdıyurdu. l-Jzi 
lıo:.. 1

, hoğuı. bagırJı~ 

"\ıı' Sı.ı;· ~iz .. 
- Olı Elı·' rica • d«İm lıa~ınııa 

klmılda . ! il \lr, ba\lr \lla" a 

kıııa La~ı a \un <lcmı.:! 
(;tnr kntı:ı~ chıu Çı. e.agın z dil(" 

ıızaııııı-tı. lldıkaıılı dızçök ü H Elıi 
kl·u<lı ını.. ıı~_.,u·rhııııa.ııı.: diiı..İiıuı~ du· 
raı ı:;fızll.'. ·Jı• ) .ı~lır·, ~ ı~ınlJa·ın;kta 

oldtı~unu farkl'ttİ. f:lzt)T~ Ü) le ;rı.:ldl 
ki kar .. 1!'111tlıl,i ık·likanlı krn<li<-iı11 .. 
~r,zlt.:rılr de~il rııhill" )ıalı,or bu }:t-\· 

1. .:::o,.fı• L.ı nılü·İllJL·ıı ıncrh.ıı et ı• 

-.'11-
Biz o cürnıün ikaına çehresinde şatır han-

değil, ondan alınan deler geziniyordu . 
hazza karşı hayret - «Rakanıların rolü»nıa
ıeyiz. Başkasının nıah kalesi sanki nuı-ani 
ile nasıl iftihar olu- bir hatla gazete sütu
nur? Bu, cidden tet- nunda intiba etnıişti. 
kike değer bir ·nıeyzu- Her kelin1e ve her sa
dur. tır, bilhassa inıza, de-
İşte hurrem de ken- likanlının gözüne o ı 

disine ait olnııvan bir kadar dilfirip göri.inü
yazının ~azeteye geç- yor Ye bakışları lahza 
ınesindcn dolayı şad- lahza değişiyordu. 

idi ve adalatının bü- Hurrem. Bir ande ve 
t · fi a kabiliyetilc bir haınlede nanıdar 

<;ıkınız ~!ivorurn ~ize 
Elzı sizden bir dakıka olsun 

he· ,i dınlcrncnizi i~tırhan1 Cllivorınıı 
hu bir dalikayı L~·rıdcıı t•flirge1 1c .. 

Yınİ?.! Ih .. hır dakiko "rctıktrn eonrı:ı " . 
hcnı kovahılİrPli!r ı7.. 

O haJ.ı., çolıuk oöylcviııiz de 
gidıııiz. 

- Oh ver· iıdeıı kınıııdana' ınız 
ki sizi lıu ~~ •ıız<lı· biraz daha ~ür
mii olan,... Yacn'ıb; lıir gün ıçr<le 
ue kadar !"İizrılmuş, tlt.' derece ıayıf

lanıış ıuız, 

Pi a etlcnnı ;\f3KS .• 

- l'vct ıl voı ._1 ı! <) z de beni 
.ıanııe•l:vor<>unuz L t n vc·k vı 1 ~z 
or ~ e f., tırilccek rlurs.i ık~ıni k.ı· 

lı .i tP:lmt·nıze ıınka.n yok td. l,,alkin 

flzi h.ana ınanını , KQCanızı ben öl 
dür rncdırıı!. Katıl bt 1 dt.:~, ırr.. 

Maks!. 
Katıl l><"n tlt·ğılinı hlıi Bi71• 

ka"'' tnf"rı lnllcih f·denm ki hf"n 
öldüım ılinı. hJSrn • ı ı• lı•riıni ka-

hoj ı C.lk bır adanı uıı\ ,l hlzı? 

Şıını.ii a"lu 1 il bir tcı~ır·ı ~ ır ı ülı r 
l!"'"liyonlu. 'i ıks l~anılri. ura ı t: zat· 
u11ı yüzıl 1a\ ıflaınış, Vl'lha!o!ıl lir f_iiıı 

iı;inJc taruııınaz hir hale ~,,.1:lrniş olJn 

im ı;üYd d•likarılı bu gürultiiyü iıit
rni i <~lanın kapı-ı:ını açtı vt! alçak 

fkn higiirınhını! lkn katil dı~

ı:ilım Flıi. 

llt~Jıkrrn sorıra kapı)~ fLZf'rİnı: çc .. 
kıp kapadı. :\raılaıı fıç ~aniyr gı•ç

uı<.:d .ıı hu kapı tekrar açılıyor ve 
Öj• n atnca giriyortlu. • 

r \!ohflıli var l 

Kaçakçılar durmıyor 

Yine 3 yerde eizli 
fabrika bulundu 

l'.skıiı/arıla :lrıııı :ııı/e sr1 -
ka.ıjını/ıı tlas111ı ı'}i•ndi ifr, 
.1la/1111ııt pıı;ıııla Yaldı:: lıa -
ııında eııla başı l'ı11111yul ut' 
Raswıp11~11ı/ıı ılı•rı• hoııııı11lıı · 
I'.r:ıırıımlıı hıs111ı ıfe;ıdinin 
Jıııııeleriııı/e ılıirı yiııı• yizli 
rııkı i11wlıillwrıesi ve rakı kıı
:::a nları ya k11l111ııııı.sl ır. 

Zekaı bey gıdıyor 
\I ok.ırat inh; ar ıdarc<ı muıh. 

ru ı :_ ıi bq' i,l:m r 1 1 9~9 llı>t• 

çt i ttrn!md.ı izııh~t \Crmck ıı~e

rc hu~tin \nkar ·l ,;iılccdtir. 

Fındık ıhracatı 
Son be:;; ay zarfında 

(iireson ye ha \'alisin
den 1!1:27 ve ·W:2t' mah
sulü olmak uzere 
(:3,721,:21~) kilo fındık 

ihraç edilı11İştir. Bun
ların kiymeti (:2,41'ıS, ı;,o) 
1iradir. 

üdeba arasına girdiği
ne kanaat getirmiş, 

rütbesinin bir parça 
teka vvüs ettidiği kol
tuklan artık iki kar
puz alacak kadar açıl
nııva baslamıstı. - . . 
Şu yazının Nerimana 

ait olduğunu hatırına 
hile getirnıiyor, in1za
sının nıakalc zirindc 
hulunnıasını yazıyı 
nefsine nıaletnıek için 
kafi görüyordu.() ma
kaleyi, dişili erkekli 
bir yığın halkın oku
duğunu düşündükçe 
sürurundan verinde 
duranıaz hale ğeliyor
du. Gazete yazılarının 

İki infihat 
Dün ş•·hrimizdc iki intihar vak'ası 

olmuştur. inıihara teşebbüş edenlerden 
biri kurtarılmış, diğeri ölmüştür. , 

f;urtanlaıı adam Fenerde Tevkü 
Cafer mahallesinde "22,, numaralı ev
de oturınaktadır. ""43,, yaşındaLhr, ı~· 

mi Kirvakodıır. ikı sencdcnberi ye 

mişte y·ı~ ticıırctile meşgul olan l<Jr
~a onun ~en zamanlarda işi bozul
mu , ')()() im: borc:ı gınnıştir. 

Dün ,~ıc üzeri alacaklılar dükUna 
~: ince Kiry·ıko , ka kapıdan sokağa 
ı·ıknıı~, Yemiş iskclcsind••n 4 numaralı 
vapura lunmiştir. Fazla yese kapılmış, 
f, .ıa •çık ,-ında kendisini denize 
atmı~tır 

\ apur durdurıılmu~, Kiryako polis 
1 lakkı, 1 lr.ıi, ı mail efendiler tara 
fınclan Kurtmlmışuı·. Kiryako evinde 
l>;ı;' ?'in yau. 1 ta. lir. 

D ,!;er '" nt hir Evüptc Kızılmesçit 
mahallesinJı;: (8) numaralı evde oturan 
eltktıik amcıcsınJcn ( 3:.! ) yaşında 

~ukrüdür. !')ü .. rü, dün 'işe gitmemiş, 
evin tenha bir zamanında bir iple 
kendisini cavana asarak intihar etmiş· 
tir. Yapılan tahkikatta Şükrü cvelce 
umarhaneyc girip çıkağı ve asabi bir 
buhran e>oa,ında intihar eniği anla
şılml~nr. 

Se~epsiz c;naıet 
Topam·dc Kamhaş mahllcsinde otu

ran "-ılih dün gece Topçular cadde
sinden geçerken >abıkolı Abdülkadir 
önüne çıkmış, bil:I sebep cJiirt yerın

dcn ı oralanıışar. Carih yakal..,nmıştır. 

Ber~er mi im.ş? 
~cw - <atıcı K lop dün geçe Gala

tad· ~c:ftali o.:ok;ıgında .\r~~llo!'un t·vin~ 

dç otunı.'ken cc'-ıindrki ustura açıf"Tlıı:, 
sol baca!'" elım·mı etli <t"•ctt; h 'imiş
tir h..ı1op h:ı~tant>YC vnanlmıştır. 

Tıp fakültesinin tebliği 

Bazı doktorların 
kanaatini 

degiştirmedi. 
Tıp iakulıcsı rrtidcrı',in mrcli•i

nin fakıılıeı e tC\l" '1 eı1ılen tcnkıtler 

~"' ı '~"İt \e ın<'l olıl 1(!; na daır 

nc•rrırği tchl:~i üzerine. tıı t nk dnua 

'1ulıınar maru' ı:rkwrları. ızda. 11\a· 

W'" ,'ak• heyle vnı~ k. 
• azı:n Sakır il. deJiki. 

" ne\. edilen tcbli~. L'":!Dmi ma

hi} ttc hı izahnanıcdc b~şka bır şey 

dcj!;ıldir. !)q 1e ı apd, lıoyk <ilik di 

yorl;ı!. Bunlar herkes ıarafınılan soy 

lcnilcbilccck \ c maddeye ist oat ctmı

ycn şcyll'rdi ... 

Bitt Li senl"le ... dcnbrri t1.:1 c 'ür ı.:dtn 

kanaat "llizi nıuhafoıa e<liyı .ruz. 

Dı·kıor .\lazhaı• lhman bey de fa

külte hakkındaki kanaatıni muhafaza 

etti~ini ı;:üylcmcktc \ r· 

( lli>Je Tıp fakültesini idare 

1 edecek luı...ı ''kıtır ılcmütcılir . 

bazen bir şin1şek gibi 
göz kanıaştırsa <la ek
seriya bir sokak satı
cısının avazı kadar da 
celbi nazar etnıiyece
gini, o alın ve dıınağ 
terlerinin efkarı umu
miye denilen derin göl 
içinde kaynayıp kay
bolnuya 

ı\lahkCı.n1 olduğunu 
nıüdrik olınadığından 
o ınakaleve bütün hal-

• 
kın alakadar olduğu-
na zah!p bulunuyordu. 

Nerinıan bu ebleh 
nıahzuziyeti gülünısi
vcrck sevn:ttikten son-• 
ra: 

İ5te - dedi - ilk ka· 
deınevi atlaJ1111. Yann 

Mediha hanım kızını bırakarak aşağı 
inmiş. kapıyı açınca borçlu bulundu
ğu :\lustafa ile karşılaşmıştır. 

Biraz sarhoş olan Mustafa Mediha 
hanımdan alacağım istemiş, biraz esrt 
cevap alınca hemen tabancasını çeke-
rek ateş etmiştir. • 

Mediha hanım başından, omuzun
dan boynundan tclılikcl surette yara- · 
lanmışur. Annesinin feryadına henüz 
uykuya dalan küçük Fatma koşmuş 
Mustafa merı.!ivenlcrden İnen küçük 
kıza da aceş ederek iki yerinden yara
lamıştır. \ ak'a derhal haheı' alınmış, 
carih derdest edilmiştir. :\lccruh Aııne 
ile k1?:1 lıa~t:ırıc\ vc.ıtınlmıstır. 

Telgraf -
ah erleri 

FIRTINANIN "ŞİDDETİ 
(80) senedenberi bu 

derece olmadı 
deniyor 

Londra 17 ]ı\.ı\.] - Garbi Avru
pada pek mebzul surette kar yağ
makta ve· bir çok yerlerde uç dört 
gündenberi fasılasız olarak devam 
etmektedir. Bilhassa en ziyade kar 
düşen yerler Ren ha valisi ile Danimar
ka ve iskandinavya memleketleridir. 
Bir çok tirenler kar tarafından abluka 
edilmiş ve bir çok yollarda münakalit 
muakati olmuştur. 

Danimarkada bir ,çok şehir ve ka
sabalann etrafla al:lkası kesilmiştir. 

Ren havalisindc (80) scnedenberi 
bu kadar mebzul kar yagmamışnr. 

Müthiş kar fırtınaları Baluk denizin
de münakal:lta mani olmaktadır. 

Misakı Amerıka imzaladı 
Vaşinv;ton, l 7 [ ,\. A. ) - Reisi 

cümhur ( M Kuliç ) Kellog misakının 
tasdikine dair olan vesikaya bugün 
:\]. Kcllop:a 1 Ja\f şehri tara tin dan tak
dim edilmiş olan altın kalemle imza
lamıştır. 

Çin ve Japonya 
Herliıı, ı 7 ( A .. \. ) 

Şaııulıayclan ıwıcn habcr
h•ı· Jaı>oıllaı·Ia t.,:inlifor a -
rıısııula ucrııinlij)iıı art -
nıakla ohltılJunu bildir -
nwldPıliı·. ,Jaı>on ı,uvvet -
leri f:iııliler hwarııulaıı • 
yalJnrn <'tlilıui~ olan iınti-
yazlı Jaııon ınınlakasında 

tı•lıassül ı•lıııislir . .. . 
Yanar dağ indifaı 

B:ıta,·ya J :' (A.ı\.) - l'rakatoa ya
nn.r dag-nın indifaları de' am etmcktt · 
dir ~on 24 saat zarl'ıııd:ı tahtelbahir 
tezclzüllcrlc O:ütcrafık (.1r.oı indifa 
ka nlcdiloıiştir. 

Madam lindbergin teşekkürü 
Aııknra 17 (:\.:\) llir kaç gün 

eve! Tayyare- cemiyetinin misafiri sıfa 

tile Ankarada kısa bir müddet kalmış 
olan Tayyareci Unı.!hcrgiıı rnldesin
dcn Amerikaya hareketi müna<cbctilc 
Cemiyet riyasetine hararetli bir teşek
kiiı· mektuhu gelmiştir. 

ikinci, öbür gün üçün
cü nıakaleyi yazarız. 

İsnıini, bu suretle her 
kese tanıtnuş oluruz. 
Ondan sonra her mec
liste en yüksek yer se
nindir, şinı<li nıisafi
rinıizi bekliyelinı. 

Hurrem, bön bön, 

/
. sevğilisinin yüzüne bak

tı ve sordu: 
,- ~1isafir kin1? 
- Kanıran bey. 
- Gazeteci nıi? 
- Evet, seninle gön-

<lerdi ği ke:\ğıtta bu ak
şan1 bize geleceğini 
•yazıyor. Bu zarif ane 
bir harekettir. Kendi
sını ona göre ağırla
mak isterin1. 

- -

19 Kanunsan 

Bir muşahede 

Evhamlı kadın 
Bir akşam, geç vakit, Sİ)al-Jar giymiş 

ve giydiklerini kendisine pek yakış
lll'IWf, orta yaşlı, fakat çok cazip. çok 
kanı sıcak bir kadın, ön Jtrada ayakta 
duran Selmanın yüzüne öyle mültefit, 
öyle cana yakın, öyle tatlı. süzğün bir 
bakışla bakti ki Selman şaşırdı, birluhaf 
oldu; Bu bakışın alanda kendinden 
geçerek, eridi ve nihayet kadına halif
çe gülerek göz göze onunla anlaşa. 

Tramvay Beşiktaşta durunca kadın 
kalktı, ayni bakışla ~elmanı süzerek 

· kap1ya doğru yürüdü. Tabil selman 
da arkasından kalktı. 

* Hava yeni karanyordu. Kadın, ağır 
ağır Akaretlerden Maçkaya çıkan yo
kuşu takibe haşladı, arada sırada da 
dönüp arkasına, Sclmana bakıyordu. 

Bir dakika sonra Selman kendisine 
yetişti : 

- .\fcdersiniz hanımefendi, sizinle 
müşerref olmak istiyonım! 

Kadının da istediği zaten bundan 
başka bir şey olmadığı için derhal 
dost oldular. 

Kadın, yaşının oldukça ilerilemi\' 
olma>ına rağmen şen şuh, fettan bir 
Şe}cli 

Birbirlerine türlü diller dôkcrek 
bir haylı ılcrlcdilcr ve ortalığı tema
mile karanlık bas tıp zaman, ten ha 
bir köşede, bu on dakıkalık dostlu
ğun ilk mcyvalarıni birbirlerinden 
aldılar: 

- Şap! 
-·Şupl 

* - Sizi bu akşam karşıma klın 

çıkardı bilmem ki ! 
- Ja sizi, ya sizi benim karşıına 

kim çıkardı? 
Bir an geldi ki, her tarafı heyecan

dan tir tir titriyen kadın sokak 
ortasında kucaklıyacak gibi oldu, !Ak.in 
Selman itiraz eni : 

- Aman ne yapıyorsunuz borum 
efendi görürler . 

- O halde hızlı, biraz hızlı yürü
yünüz, gidelim ! 

Selman Zihninde münasıp bir yer 
araşararak biraz daha yürüdüler , 

Tak•imc yaklaşular ve tam Selman, 
yeniden söze başlıyacağı sırada kadın 
kolundan hızla fırlıyarak bağırdı 

- Çekiliniz yanımdan rica ederim. 
çekiliniz. Siz de onlar tarafından han• 
karşı gönderilmiş bir haliyesiniz 1 de
minden beri anlamadım mı zannedi· 
yorsunuz-'/ 

Selman afalladı; 
- Ne demek istiyorsynuz bamın 

efendi anlıyamaı.!ım! • 
- Çekiliniz diyorum >ize! siz da 

kocam kaynanam, t>abam tarafın<bP 

bana karşı gönderilmiş bir hafiycsiniı. 
Beni aptal zannetmeyin, ben her şc i 
anlanoı! ya yanımdan çekilinız, ıa~uı 

şimdi beni bu herifin elinden kunan• 
nız! Diye baj!;ınr hcrke>i haşımız:ı 

ıoplarım! 
Selman şaşkın. naç:ır geri ·c düııdii 

ve kaı.!ın, iki katlı müthiş bir heyecan 
içinde korkak adımlarla karanlı~• 

daldı gitti. Osman Cemal - ~ 
Bir kahvede arbede 
Beyo!]lıııııla « Kaf e Ruf »fil 

dılıı geee bir kav[Ja olrııwj 
şoför Keııaıı, .\lııslııfa, garsoıı 
A.gop. vestiyer Karabel bir 
şıtpka as11111k yii:ıindeıı kaıı

gııya lıılıışmıışlar lıirbirleriııl 
feıııı lıa(ı/e dövnııişlcrdir. 

Hırsız hizmetçi 
Beşik.tuşla Jlıılıkeıııe çık -

nıazuıda olııraıı Xedime Jııı -
nımııı Jıi::nıelı;isi İrfan evdeki 
200 lirayı çalarak kııı;ıııışlır. 

Filhakika, ak~aın ü
zeri, k<inıı-an bey ko
nağa geldi ve selfınılı
ğa değil doğruca ha
reme girdi, Hurrein 
tarafından da kapıda 
istikbal olundu. Aceıni 
teşrifatçı, bazen kolu
na girerek, bazen önu
ne ve ardına geçerek 
nıisafiri hanımın ya
nina götürdü. Eshahı 
rütbeden ve udebadan 
bir zatın böyle bir va
zifeye menıur edilıne
sini vehlei ulada hoş 

görn1iyen Hurreın hey. 
Nerinıaıun buna ınü
taallik enırine itirat 
etmek istemişti. 
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)/in <·İl<tl·Pt l.onıi. '01111 

hrı:ı karar/ur \'<'rdi 

-

a 
• 

11 

ı-

1 .... 

k 

tt J, if ı.1.dinc 

çekırge kongeresi 
Si ~·mJ.ı top! ın.11.,ıl, hL' ndmilel 

c ,ır rç kcın . 1 . . e . grı..•..-;ın~ nıkün.dı-
ız ·\: 1 • J 1 ,iJ~U \ d ıktı 111 ı...,ıddc 
11 uru ~ 'l.ct bcv ta• i ı olun
ll'> c .Surivc <.: h ud et l:tmis... 

Bağdattakı Turk esirleri 
) IJ 11 l n nıı c ırh:ı ı b:ık:ı\11 ... ınll:ın 
') ifa •d t r.ı k ıl:ı.n ·ı uı k t. ... ırlcrının 

1c t ''" mı c cclhın1. ı· la' enet ol 
~ ,.._ c l lil lı3lınıtr ın ıkcıi ı ınıı 
1 Ba dnt 1 lı;ılıhimilc 1.nidtıl bin 

1 ı ~ 1ınd nn 

.. ' ' u na arı 
t:( c r'k 

Jkiisadi buhran 

o 

y 

ıh·ın m:ı-r:ıfilc ınc: 
demek . 

{ hkık t \ 

pı 1 ITil \ ~ t J :ı:'°.OOQ.010 

j UI k 1' l'ltn • o.o lO,OüU Iİl'a 1 l ..... 
1 ıd l .' 'd r \C bı J:ı -crm .. _ l' 

·ılı mı ı d mckur.Bir '1.:rck i crma 
\ çılıı•m.ı -:ı t ıh. tik dur~unlıık olur. 
Bınau k J..u .di lıuhrnnd:ın kurtul
rruık ıı; n cıl tt.::tbı l ı ( ıhm .ıç \ ııı dır. 

Eskişe~1irde bir ifla) 
ehnm'.ı:d kı ıf? ., 'ık":ı)aımdan ~oımı~ 

t: '· 1'• d l O 000 Ji :ı çıkl:ı bir tacır 
d:ıb:ı ifl.ı l:lm· ... ıı Scl•rimiz l ıcirl• ri, 
\nad ıl.. ç.n l>.ı ı, .. iliır :ı~ıbı ~ uk 1.:k 

mc Cldııkı 

Bir tacii· kurtuldu 
Bund.ıt' bir muddd c\ r1 '.\ 1cr::indc 

ıllo.\ı; t.dcn kiıçul, 0-m:ın ı:ıdclcrin 
\-:t7.ı~··unin duzdmc)c h:ı,l:ıdı~ı \C 

h:ı ı mucs ... j .. c\u in ) iı ıııi hin liralık 

muınhcıulcıini tcmiıı C)lcdikkri h:ı 
her n:rılmektcdır. 

Mı3ıi ve Fı\ıstm 
l{ahircden bildiriJdi

vine göre ~11sır ve Fi
listin ticaret ve kukuk 
111ahkenı leri hararla
rnıın her iki nıenıle

kette k:l bul cdilnıesi 
için bir n1t!kavc]e in1-
za lan11stır. 

Rüştii H. geldi 
·retkikat ve tıbbi 

nıühaYaat İçin A \TU-
" 

paya gitnıiş olan (:er-
rahpaşa hastanesi baş 
doktoru }{üstü bev 

~ .., 

dün ~ehrinıize avdet 
etnıi~tir. . 

Bu nasıl ana 
(i irasona tabi Bulan

ca köYünde ı::nıine atlı 
bir kadınla kızı ınü~
tcreken bir bahçeye 
sahip inıişler. l~nıine 
k:1zının bahçeden odun 
kestiğini göı·ünce ha
sislik danıadarı ka
harnıış ve baltayı ka
p1nca kızını Yere ser-. 
nıış. 

Gaip araniyor 
~iııJ...ıılılı ili 1 rıu 11111 Dıh uııu ıı 

ıııııııı", ııııılı.:ı t: lı~ı j ... , m.llıtuıını 'r 
1 ;r.unım .. 01111 <lufı·ı falı ı .ı-ı kıiıilıı 

Fı' r l-1'\ ı nrı\ o ııı. 
h.1-ııııp.ı ı•l.t Zllll .ın nı im ı• ll.• 
"?ııl Hıpuru mıliı nı kaptanı 

"ıılı i 

E\ i )le \. I arnit be
\ e: ~ r' r. c..:rinıizden ol

tQill u,.u be\ an hu-
yur u~unu/:a göre, 
Soıı .... ~,Hlllll )apan1a

~ acag1 bir vaui ag:za 
~l~ acagını bilırsi -
<1 11ektir, bgcr is

.lİ bugün ~ apa 
elde olsa idi 

c.krhal yap,ı ·dık. Şu 
. ald~ biziın kadar siz 
de hir ınikdar sab1r et
nıek dü~ü, o,· deınek-. ~ 

1 tır 

... vıı Saat 

Sııriycde vaziyet 

şer 

Anlaşılıyordu ki arlılc bizim yular onun e!ine geçmişti. 1 

Hamafi hali merakımı da mucip olmuştu. 
J fj.) J/uharriri: idris .1uhtrfl 

1 l.ıv\'.m ıt b.ıhLl:"i al\(,ı n w,tu 
d h,1 Ltl h,\l.th,t11 ~ () ll\l\r. 

l' z.ır t.ltiliııdcn, P.t1 ı i .... tir.1-
lı, tinJ1..:n i ... tıl.ıde t:tk ı /.rngın 

,ıl,i, p.ıtron, \L: .ımelc butun 
lı.ı'k .ıks mları uıhıl\ 'L 1roc ık-
1. ı ı ik hcr.ıbL r ol .ıkl.tr,ı doi-tı
iu .. k r, cgk:ı11:c m:ıha.111: ri11c l\.ı-
1.ırlJr. 

Bu c~kn..:l! m.ıh.ılkri .ır.ısında 
d.ı \ rj.ıctin h.ı\ \.mat b.ıhçesi 
ım.him hır mc\ ki i~gal Llkr. 

E, 'cl.i 111:u:1.dur.. S.miYcn gı.;
nİ'i \ c h.ı, ad.ır<lır. S.ıliscn de 
in..,.111 i'tdi~i ~cl,ilde guzd bir 
\ :tkit g-L\tı cbilir. 

Bİ/. hm ,ıda. d.ıh.ı zİ\ adc \,,ıl.ı
\'.,ıkul,. 1 .ık.n h..trnımız .ı..:ıl\ııwştı. 

Cunkü llaha sah.ıh bin c alt1-;ı 
ile durm onluk. 

Rıhçcdcl,i lok:ınt:w.ı nı'r,n 
girmediniz? 

Divc..:cbiniz. Yagm.ı )Ok .. 

\',ıkı.1 hazırdan ,i,onız .mıma 

zengin dc~iliz. Dişard.ı ,·crc(c 
gimiz par.ının u ·, hatt.ı dort 
mi..,li s.ıri ukrcl lul\s bir h 1 ,m_ 
ı.ı d.ı 1...ık.1 s,ıtm.ı'" .tkı\h ını;,Jn 

1\.ırı J1.·g-i dir. 
B.ıhırc\ ı teri dille ,tc h ı<ıb 

'1.: d. h.ı ımı1ıım hıı sd l:P tc 
urJı. J:h .. ikımıl dc gı.:nçtik. 
i ~imi.tin de ha ,ırl:tli 'c deli 
gibi 1-.ı' m .m hır ınımız '.ırdı. 

Et.,ıı l.m 1ri 1.:IJi t.ı 1ıl.ı· I ı rmi
.1.'-' \ cn b.1hç1.:n n kı '1.t \ < 11.mıı
d.t kol kt l t dol.ı~ırh1..n h.ıni arı 
~ır.ı ~ak.ıl.ı-.nm m c..h.:; .. ,"1 .. !i '· 

\·.ıkt.lki ak .ım u tün1.: doMru 
J .ıl.ıbalık l' 1.ı dı '01! ır : ~et ı 
~l ·ilnıt:i'.. 'i. kfılı : ... /. ( ıl':-.. 1· i 
mi1.: de "'tl,ıldıl 'e il: miı tl~ :n nı 
k.ır.ın 'cı dik: . 

K.ıpının onu < tonıobil mah -
st:rini ,ındı·worJu. S ılorlt:rin çıl
dılJ.m J,<'1 l'.ıl.1r .. Dııdl kkr. K.l\. 
ı;.(;rili hm .1ı:ı çn..:ukl.mnın firç,ıla

rıııı bn\ .ı s,111dıldarın.1 \ urnı,11.ı
rın..lan h.ısıl ol ın ~cs\~r. J\tın 
d ıl t.ın ,ır.ıhal.mn ıçinc l"ıdar 
'ıızkrl'c. belki binlerce CCklı"un ' 

kn ntl.m, ancıl.ırm h.ı:•ımı.ıl ın, 
~.ızctc mm·czzilainin a' .. 7 :n ıi' 
h.n kırmal:trı hu g1.:ni-; lllc\'c..l mı 
riliın h.ı, r.ım yerleri m.mzar.ı-
ınJ ce\irmişti. 

Bu l"ıd.ır kal.ıh.ılık \ c bu kı
d:ır gurfıltü ara.;ınd.ı in· .ın ':l'ır
ına7 d.ı ne 'ap.ır? 

Etr.ıfım.ı .ıpt.ıl .ıpt.ıl b.ıl-ı wkcn 
\Lniltt Jdt:t.1 hutun lüt\ 'l:lİ ile 
koluma girdi bir .ıi' h..:\ c..:.mlı , c 
1'iı p.ırç.ıd.ı cııdi~di \,ir !'._:-.le: 

Gel.. Gel.. 

DiH:rt:k. beni surfıhlcnıi'e 
başladı. 

• 1.: ulmor? A\'.duı nl!? Bı.:ni 
nı.:rl.' ~ "urukli~ or ... un? 

Şimdi somrnnın sır.ı-.ı 
l,ıil .. H.n di ç.1buk vünı .. 

Zayı 
]~velki ak~anı saat :-> . 

raddelerinde, ·B~·hck 
t ·anıya vına bindin1. 
'Yolda. \ elc<rinıin cc-. n 
binden İ<;İndc Sevri~e-., 

f< in paso~u, hir para 
s -.nedi \'C ı,: ı, ~, ,, l-
nu.11arah ~on ke;:,ideyc 
ınahsus :! ··r,l~ yare pi-

anko hiletilc sair C\'

ral 1111 bul ınan para 
· cüz anHn çalındı. Bu 

c\ rakın hükınü olına
dığını h'~yan ederinı. 
İstanbul ticareti da

hiliye günırüğü anbar 
sernıenıuru A. l .. cbip 

Daktilo işi arıyorum 
Yeni türkçe harfle-

l't: \i .ıın:ıı,ı ııı..: olu\or: 
11l' ·l:, c ..!tdİ\ oruı. -

~ır ..... , tkgıl l tlim \ J .. 
• 1 ı 1) J.:nı .... 1 "ır.ı k lllll\t~rı ne,-

Iİ\ uı .1(1\ owmul ılkrlkn 1"'irinc 
.ıtl.ıdı. 

C.ınım \fatilJ. Tı.mn·.ıy 

'.ırkcn )İmdi otonıııl-ilc hinnK
nin ne !uzumu '.ır? 

Benim l'll itir,ı/1111 scıt bir 
emirle mL k.ırde gordu. 

\mi, 't.l.mnı bu kızın dind1.. 
idi. 

.\\'ili z.ım.ınJ.ı onun hö\'lı.; 

tcl.i~lı h.ı:· .1i g ... ın ·1.:c mcrak t.1 

ctmi tim. 
~ ı.; olımı tu? . ı.: olın orJu. 

Otomobilin h.tre \t:tinden hasıl 
ohm s.rrsıntı ~LıtilJı.: geniş bir 
nefes aldırdı. 

\ "h' - .~.t.l .. 

Sonr.ı bütün c:ndiscsi birbcn 
bire ı.ıil oldu. Gukrck: 

. A rk:ın.ı bal .. !\im \"ar .. 
Dedi. Dondum lı.ıktım. l\inıi 

oorscm bı.:\·cniı ı;.ini/.? 
h 

lf /jm mahut .1ı1..:ı b.rn 1..L11.1 
brıl. 

Eli.: i. 11,isı de p.mto1 n ı 
ı.:c..:l-inJc:.. Go/.k"İnı bi · ;h .t 

hiıc 1'.1 ı-

\'on.lu. 
'e , ıtın ~°' 'h1.:,inı .. \li ıı ı 

il.ıh hntı o '.·/ı' LtlL ı..oı llll...1.: 

\ lllt:giın ,ı• ıını.ı ( 1.:l,1i: 
tkrd,ct '1..:'' l ot< mı hilk 

idik , ... ( tl npbıl ı oı ıt 

L uyı\,l.ı tı t\OTl1 

irrıdı \l.ıtil li 1 1 e'li rrı-.ıkı 

.... 1 ·ın' 'or l: 

1..: 1 ... J,.;•"' • re 
'h cc(:k ı.: hı bakı-1· ıdı \ .ır ıbl '!.. ,. . ' . 

ı·:r; , l)ı :ıldı ı r.1•1 \(.. hil'l hı.:k

c:ın:ı d.ı u·Lıı tch ·ı.. len uza! 1.:-. 

Ul-t.ıll -.uıır.ı ·\l,ui.uL ordum: 

l\oı "t n ml ·ı,i • uzum? 
il\urn:ı;: k11.. l\crdinı 1 i~ ti.! 

J..u ·ıık J!nrmLI, ı rı.: lC'Z.. Benim 
iıu. 

Korktun mu 

'ıı:ılimc h:ıfif h"r tel l 

... ıı ı.:n abı '; rdi: 
' 

ıml 

iı,: h. ırl ll\ 1 lı. 

- ) a ıı h.l:ı:;-ın ı t: idi. 
l lcrik mat 'e , ... her oı .. un 

dh c kolpna ım ,ıJ ı girdim 'c 

cak.ı ~ıl t ı c..Iİ\1.! dı.: • r.ı'lı Hk tin-
dim. 

Do nı u hu k\ ;ı ,...uıd tc\ il-

di. 
\l ıtilll k.ıdmlıe•• .ı 1 ',c "'ınl .r 

! m.:k i temi~ onlu. 
j - Peki .ımm.ı .. '-O/. -ıi).h..ı kcn 
1 H>İlll titri\ 1..ır l:u. 

Buna da cc\ :ıp buldu: • 
1 \hçı b:ı~ı"ltll o~ k • ı·zt...rini 
1 :ıçmı~ bir h:ılt!c hiı~ c.1o.gru x k 

rile ve eski arapça 
h < rflcrile süratle 
daktilo ile vaznııva . ,) 

n1uktc<liri:11 ticaret ıa-
Hl erde 'c va şirket
ı~rde çahsn.ak istiyo-
runı. lüzunıu olanla
rın zirdeki adresi nıe 
nıüracaatlaı ı ınercu

dur. 
Fındıklıda dere içinde 

Hacı l~ccep nıalıalJe
~inde ı nnı t1arah 

hanede Seher I 
Haklı bir şikayet 

Saraçanebaş1n<la ~lah- 1 
nıut Fazlı nıcdrc esin
de oturan ınücalıcdei 
nıilli' e ka~ıranıanla-

" 
nndan ı:nıi11e çavuş 

knıl mi\ ım. 
< ı .. K.ı..hıı · 

ffiU\, 11. 

1\, 

ıl ... ~ . 

l ... n ( ,._ 

.ı 'l lc ~ıınl ırmt/.

l: tıız kondurur-

'il dı.:din o na-

l 'J 1 .ıt t.:rı i ( rullLe ~ U/.Un 

s:ıp , n ), ildi. 

C > k rkt ,ın d1..:gı1.. bide.it t-
tt:n. fena h ı ılc kızdım. 

KimL. 
rimc o , · h. :...ıra .. 

- :'\Ldc l. 

l lt.:ı ı fi ırd ı..;un zaman l.ıcı 

na haber \ "1 n L l· ., için .. l•:ı..rcr 

otomc ')ik 1 nmudL n C\ el :-.or

mu ı 1 :ı ıd . '/.Tlltn p l)lnt Ö)

lc hir \ uinli n kı. 

Bu\, 1 uıl r t ıkımi de in.ınma

nı.tl-. .ı 1 1. ı. ll\:r in ı ıır ur ıı t. ~ or
duı... 

C,"t nku J,:ı\, d 1\ ılıh. ı;ostcri~ .. 

Tal'ıri m:ıruhı ile mı nmc ':ehle- ı 

ı ınc..lc rn .. an \, l.ıııa \"<ık ~.ırılı\ or. 

\C t·ı )Iİ bu 11\ ı nmı.:kr~ t:ıthik 

inıl 1Pı Plmı\~!Tl 'crlc..ıdc \C :m

l:ırda t>l u \ or .. 

'\Ltckim c t 1•11ohildc hkkrkcn 

ma:.t1t ,ıhçı \Ja ... I\ ı kkr.ır \ c 11/.ah.

t:ın ı...ıırmu .. ut...ı idik ~: hnı:t. :\la 
tild dc~I hende de derhal :;nfark 
:ıtardL 

ı,cdi TIL'- ;budu ne derler.. o
nun bili ht:n J..im kahada~ılık 

1-.im 1• 

\1.ıb.ıdi \.U, 

ınalıallesinin n1uhtar
lar;ndan sik,~\et cdi-.., 

,o·· \'c di~orki 
.~ 

~1uhtarlar valnız 
halktan para alnıak 
ıç .1 in l,lp edih11i~ 
de~illcn. 'r. halkın ~a
ı asn1a nıcr c n o)•nal 
,,!/f<:~ile \. c nıük~lk{
tirlcr. 

Bana bir 1 üsı.ü hal 
ihniH al ri I· /. l'i o'du. 
Salih c <.: ıir-deki 

nıul t~ ·ınıız, gitCnı , 

va ·11\1 1 · ra 1 n,ıda n 

ınühür hasın cao·ın1 h 

söyledi. l~en n 'arını 
" 

liranı 'ol tt , bunun 
için hibnü hal cshabın-

Sahife 3 

Tayyare ihtifali 

• se 
pro 

e mera ıır 
r ı a il 
ec!.! d.i 

Iler sene ) apılnıakta 
olan l·ay\ are şehitleri 
ihtifali İ)~ı ~ene de bu 
a~ ın -.27 inci günü icra 
edilecektir. 1\\erasiın 

progran11 
üzeredir. 

tahediln1ek 

Prograın 1'"ay~ are 
cen1ivctindcn l\.o1ordu 
kun1andanlığına gön
·cieı·ilnıiş ve hazı tashi-
hatın icrasından snnra 
iade cdilnıiştir. 

J3u tadilata nazaran 
hu sene, geçen sene 
olduo·u g·ibi nıcrasiıue 

b ... 

sultan Ahınetten baş-
huınll) acak kıtaat \'e 
nıektep talebeleri Fa
tih tavvare parkında 

.ı " 

içtin1a ederek nutuk-
lar orada irat ve çe
lenlder vaz dildikten 
sonra l~dirne kapıya 
( idiler<"'k sehitlikler h • 

7~yarct edilecek avın 
v 

z~ınanda Fatihte de 
hır re~nıi geçit yapı
lacaktır. 

Son firlznaların 
yaptığı 

o ı fırtın. ı u c-,ıı,ı.,ında., Kara
d 111/.dc k ı .1 ut!;m an ~u '.ı-

1 rJaı n ı ... i ı i l..a\ dcdilmcktc· 
lrr. 

l'ekmcnk hJndırah 1 kkıı 'n· 
pl nı r.ıli~. \r ı h ırnunda k.ıra~a 
oturmu.tt r. 

Pcrrolin i mimkki l\d~ıka 'n
puru ile l ır in !iliı '<umrıı 'apla 
humt.md.ı k r.ı\ ·ı oturınu~lardır. 

Kurşuna dızdiler 
İştip Sırp askeri ku

nıaııdanı jcncraJ l{a
Yaçeçıçi öldüren l~ul

ga r ko nitccisi S!anko 
Kı-aljef. geçen pazar 
İştipte kur~una dizil
nıistir. 

11 • Bili 1 !!\ 

= M tbuat baUo~u 
28 Şubatta
Ya/nız bllzı 

Tiirlr ve ecnbi 
kibar aileler 

davetlidir 

dan oldng-unıu nnıhta- . 
ra (a~·t·ik ettin.: ıy·dinı. 

Siııu.li siz· ı İc~ı t.tı. o
ruın. Bt ı· "n ranı oln ·ı
d ı o ı i ,,. i ı ü. nü ha i i nı i 

l. 'ı' 

ta"dil· ctf r 11e < hakkın-
dan nı~ hru n ını:~ ı ı ı'" 

Yok 't ı ı. '1a le n1ul -
ta na nıu' , kJ".ık pura 

111 '; .n1. 
S. S - u nısusta, 

il ti, ar t. y'et'eı·•nin .., 

bır Ü<.:n.-t alına la rı nıu-
karrer i~e de hunun iç· n 

nıaktu hir fiat olnıa

dci!ı zannında ız. 
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Ağa vidin hududun- ı ağa, kardeşli~.-inin ha- , ",e tec ur ;ç;ıdc kıı,,·, rıar 
<.la yapılacak bir nü- line n1i acıdı, voksa ' ,fılıır. :ıl 1

"'" &
1

' ı;.. r c 

!:'aa .: 1 ~O Ja 

Şatoda bir 
oyun ınayi!;iin Pazvant oğ- kendi rizası hiİfıfına 

lunu iğzap etn1esi ·e hir taskınlık vukua 0 

tehlikeli bir hal tahad- gclı11esi;1dcn n1i çekin
dii'iü takdirinde, bu di? Hernedense ansuın: 
nünıavisin bir baldırı - Bavraktar -dedi-

• • çıplak tarafından ya- hen fazla kaçırdını, 

" !IH • 

llu l 
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1 11111 
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llt; Un i ~ 3r da 

J{ÖR 
Dr.ını l r•·rdı~ 

-.a\.~.ıı .\lııh:ırrırı· 

pıklı!!ını söylen1ek; nü- İçeri gideceğin1, sen 
n1ayişin hüsnü tesir dilediğin kadar kal, 
hasıl etnıesi halinde sefayı hatırla iç, kızlar 
ıse ınüstefit olınak hizınetinc baksın. Git
ıçın ~lustaf avı ortaya ınek istediğin vakit . . 
atıyordu. Safdil ada- ll~ak çağırır, fener 
nıın bir n1üddet J~us- yaktırıp gidersin. Bu
çuldan gaybubeti de rada «kal!11 deriın an1a 
ağa için elzen1<li. Ilay- varın evinden erken 
raktar, bu hilelerden Çıktığını 1 onşular gör
gafil ınev'ut avanlı~ın. sün ki dedikodu oln1a
~azibesinc kap.ılıp ;·u- sın, <_;ıtakları topla
han geviş getiriyordu. ınayı da ihn1al etnıe. 
Ağa, li.izunnı kadar ı 'e kadar çabuk yola 

· ·1 · çıkarsan o l:oadar İ)'İ 
tcsır ı ·a ettiğıni gör-
du kten sonra ınunis olur. J)cıniri tavında 
bir sesle: dôYıncli. 

- Ser verip sır yer- \re· bu sözü nıül.eakıp 

h.'.l\ et YC ınL."ıtc~cm lıır e..;.:r \'ı·ılat .., ·t·di111 

Çiççkl~r l --h"u~~-~ıi oy1~.~~-1c _ 

' 

r i.m'~.m~~ll ~id~•S'~lnüz. (. Ameie için mevlut 
ı.· , , · , - llunıb>ı hir ınuddct c>cL Silihıarada 
'" ''":-;"f \!{ ) millıdıı ( U'.ll ·~ ıı I P~ ~~:) ni• c:ah _r-, 1 c111 trik '-'Cl\!'.arın.:ı mal'u7. kalar1k 

•
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• • • • li 1 '-erat eden altı .ımt·lenin rutıu için 
• ~· 'ı g"-ıu nk :ıını Beyazıt camiinJc E••····················••E ar~ 1'1a-. ı tarıfıııdan lıir mrı '·ıt ek t 1 EN BÜYÜK • :\ t ·uıatlktır ledut l butün Eman"t 
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• ' t .. il UI \ g ,e ~· • 1 
Hilal sinenıasında 

ı.ç '"'' uk I· • bırden .. e o~~';~.~~beri 
1 ir ' fK f1h1ik : hL ÜlllCtC müracaat 

cı..;ıck r c cıın 1 it1:l ııda istimal edilen 

\ t' ~;ız n ... ~ı ede hır 11c\"İ ır:ıkınc ile 

pı ,ı.; i .... atvr ımal l'ttittini \C ,\\rupa

dn i ctn ınd~n aş ~ k:ılmıran nıaki 

1c t: ınıı1 tccı lihc l'llilı.:l'ı.;k nlu\ af ık 

ı:: ıı ulılPt--u ta1 diı·dc bunların dijtcr 
çcnchi ın;ınllıLltın:ı tercihini rica 

1 

n1en1eli-dcdi-İstanbula a)ağa kalktı. ~lusta
karsı sirnc.lilik köleyiz. fa, ınüşkül bir 111evki-

. · · de idi. ;\ğ'a, gittikten 
Bunu da unutn1a ha!.. sonra kerıdisinin ora-

( 2-Levı ve ~ür(küs 
1 kJtıltıcı ı..,, UK J..,ımc<li 

:· ·:· · m!· :; ,m,rn,ıonıı ııı:mı ıııııııııııııırnııııııtll!l I 

~ehircli' ' an ırı nlar . r ha~laflı 
' 

Yağmacılar şimdi kol kol sokaklara 
dağılacaklar, çabuk olun, bir an evci 

~uradan uzaklaşınız! 
-11 '!-,,lalıaı'l'iı·i:.11ıt11ffa/ı 

. H<'isi !Jiirüıw<' dıırıh_ılar, 1 lıissiııi \l'l'l'll uüzrl 
hıı· !;:'Pylı·r so~ ll'lllPk .si<'· ı,apaklaı•ma hal\t:, 
ılikh'ri lı:ıltl<' süyliyl'llll' - Jııı ııııııızzpı. i'ıliin 'ill 
tlildı'ı'i nwyılaııı a idi. !'Pis ~ısınıla Sika ili' So,·:ı l 
liPIIPııin yakasına yapı~ - hulııp k:irl:ırını iİnıtıl 
nı ı~t ı; Jıoifıı k Jıir sPsh• l!H'tlPn yola ı;ıknı.ıııl 
soı·ı ı yıll'd 11: a ııdPt l i. 

- Hana niyP Iıahl'r vcı·- .\rlık taıııanıill' 11 i'ıl 
JllPıliniz'!.. ı ohu ustu. Sot'ııılan hiı' tı 

!:iinuli !J<'liyorduk, sPsini.ıı \'aklasm:ıktıı o~ 
l'l'is!.. !Jıı ılııy~ıhıyo;·du. l\.ııl' 

PPki ıw oldu'? ünfııw !Jl'h•n hir aılP 1' 
- ~alı Hasan mirza m- oı·ada ıhırnıakta otaıı r V(' 

clii!.. VI' liPIIe ili' J,;onu .. ı hlri 
Ya Bi(JP hin!JÜI hatun'! hiss1.•ılilivoı·du. lt•ri 

J\pJiı• dı', Pala da has • l\apı i;·il'e aı;ıhh vr) sldi 
hıı·mı ünlPrinı> P\jdilı:r. il' BPkir: 

'
• · • hırı ,ı•ıs: Hı.•is, sizi Jhıl1 • •.. lt•ri 

- SO)'IPsPnizP!.. han 11üı·11\ek isliyor .. • 1 
Hiy(• u iirkdi. Hu s<'f<'r · Diye hafil'ı:.1.· sı.·~ 1~1 'f 

Pala JI iisPyiıı wınılı, tuluk, S1.•y il Ali ı·l'is dı~~f 
hofjıık hir sPsk: <:ıktı. tialı Hasan nıirt11 

.\ilah !Jl'l'İıll' kalan· vı•ziri :ızanıı, rı.•isiıı I~ 
tara uzıııı ümiir Y<•rsin, nuna -;arıldı, nıütı'ı' 
dı.'di, o da ZPhirlPnmis!.. lıir sl'sll': 

Ui!JP hiıı!Jiil hatun h:ıı:Pm - o yattıkı;a .\Il<ı h • 
daiı•ı•sinıll'l•j alim valılızlı ümiir vı•ı·sin! 
sı•dİI'in üslüıu!Pki · vata - Dl'di, sonra s1,,· jı 

1 

iJmıla arkasıiistfı vatıvor- rı•isin ılal11ınlı(Jını ııiiı'~ 
<hı. (;üzlPl'i lıat'if İıir ~-;u • (lıırdu, lu•ldcdi. )talı 
rı•ltı• I,apalı idi, ı•snwr han Iıuı·ava ıııi'ılıinı .,r 
) üzündPl.:i hafif kıı·uıızılık l\oıııı~nıı;a ıwtmi~ti; 
h;il:I dıırııyoı·du. hııki rPis hiı; lt' il 

Artık cunbuşe başlıya- da kalnıası nıünase
lın1. Bir kuYYetli öksürük betsiz, gitn1esi ise 

) 1 Büyük intikar , _ 
l '\',un l)L or \1"" 

SPyit Ali rl'is a!Jır a(Jıı• lıPııılisi!P ıııiizalil'l'l' ı 
( Lo \ t'.R'l'i.I ) ~ ~·atafja yakla~lı, hu ül'ul ePk vaziyetti' d1.•(Jild İ• 

1 \1\ K \TEU: .. · E\l\IY LY:\ " l'I mi:;; !JÜZ(·Ili!Ji hir nıi'ıdıl<'t Jlahıııııt han bu nıt 

"' AEUS 
zevkin natanıaın kal-

üç kızın tekrar sahne- ına:,ı itibarile nıana-
J meıak:ı\cr SLr;{Uzr..,.u 

• • Duhul ıe 21 Local.ı<· rı~ ~ • .. ,;,: ; .. :· :::mııııllllllliTiıınırJ1111 sı•yı·Plli, sonra yalaifııt !Joı·ıını·p karaı·ıııı f, 
1 lıa:;;ıwuıulaki kPrl'Y(•tc n• kl'ıulisiıw ,·prdi n' ıı 

) •c !!el ınelerin i ten1i n · ı· · ~ sız )( ı. Jsınail agura, 
etti ve kadehler veni gerçi, «kain diyordu, 
baştan tedaYül ctı;1iye lakin bu sözün alclü
başladı. Bitişik salon- de dilnüvnzlıktan iba
daki saz, O)·un haYası ı 

'

- -__ ____,_ . " . 
~ Bugün: MiLLi Sinemada 

ret o ınası da ınuhte-
iercnnüın ettiği için, n1eldi. Bayraktar, seri 
ağanın işarctile, kızlar bir düşün~e geçirdi ve: 
raksa girınişti, biri - ~ladenıki gidiyor- [ 
zille birinıaşayla, biri sunuz -dedi- bana da 
de tefle parn1akları- izin; yarın aksanıa ka
na oynak ye tannan dar hazırlanıı:ını, yat
hir ahenk yapıştıran sıdan sonra arkadaş
kadınlann k1Yrın1 kıv- .lada yola rıkannl. 

İsn1ail ağa: rıın l·ırılısı, tıvan nanı
zedi ~1u~tafaİ11n bey
ninde, yol yol panl,iı
lar, renk renk şinışek
lcr açıvor her na~rınc 

.. ' b ' 
her terane Ye her in-
hina, bayraktar ıc;ın 
a~ rı bir haz ve ba:;;ka 
bir İnşirah uvandın
yordu. 
İsınail ağa oturdut?;u 

n1inderin ustinde ıpını 
kırn1ak isteven bir • 

- Yok -dedi- heınen 
gitnıeni isten1eın. Biraz 
eğlen, bunt!·a da <senin 
evin değil nıi ,a? J,en 
ister olayını, ·ister ol
rnı "<l\ ıın, ne bt is var . . ' 
otur, kcvfine lx h:. 

\rtık t~re<ldüde ına
hal voktu. A<ranın 
kendi~ini valnız t~rak
nıak, <lilt'(liği gibi eğ
lcnn1esiııc zenı"n ihzar 
ctınd.;: i· h.'l,igi ; ı1 ·a ı-

• • 1 

·S T BOA T m~messili Coııı JBı~ırimor 
f f İ\ı. 1"1 tc> 

ey 
Anıa ıa posıa ·ı 
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ill 1 
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I' ııkc 

\ ıta1\ \' İL ek '~ Cor..,.. tL: 

ır. l.nr • t.: ... 1 ' r 1 \n 
t\ ' rn:ıkı ı . tın ah:. < .. c1 ı ,, 

1' \1 \1)1 ( ı·1pu u ' k ıunc 
-ıı 1 z tc ı t > de ( ~·ı1:ıt:ı 

nhı ın· _. harı.: et ını.J )1 ı. :ur 
n • \., ı , n. ı , ,. Hız • . 1 lr 

hin ...:"-l; \"' J n .:: l , ar c 
le c 1 lı t 1 ı« , ..ı .c ıc 

r 
ll \ .... 

ı c' , Lı "!o il t )r ll, 

lu, Z n 1 ı.l 1 

1 
Birader1cr Yapurları 
Karadeniz nıuntazaın 

ve lüks po tası 

Sakarya 
20 l\aıııııı saııi 

azar 
C~tır.·J aksır ı Sirkı.:ci nhtımırdarı 

..ı.r ·kL: 1 ZonJUl ~. · Jnı.;l ci_, 
•P n ur. , l )rdu.. (: ırc n, 

' ır 1 , c n. S •rııcnc,Rızc ı e l fı .pa 
,ı, ·ı,fcr n ı imct ı c anict edcccktır. 

'J ç n Sir'-c~üfo \le;&Jct 
han ıı da ,,ki l.o)d T:hc·tino 
1 r • · · 1 ) : l · 

İ'fALYAN.A hoğa gibi puflayıp 
durınakla beraber nef
sinL· hc"ıkiın ola<ak 
atilganlık gö~teıniyoı·
c. u. Fakat nllıstaf anın 
aran11 reftc ref te tü
ke0niyordu. Ağanın nıe
habeti ınani olnıa-;a 
çol·tan, şu renğin l·t.
lebeklerin valdızları 

lıvoı <!u. AP.::ı., hu lutfu 
1 

bi:ı ııeza!·eti kin1~;eİ< :·c N--------·----H l)J s:RYIT>; \l\l'İTl'l\Iİ 
(ı/ ·o ) \ uru 

ıık nın ('. 

. 
parmağına bulasacak, 
onların uçn1a kudret
lerini dudaklarında 
sündürecekti. \' i.ircğin
de ate~in bir arzu ile 
zaruri bir tahan1n1ül 
~österip duruyordu. Bu 
nnısar~anıı: ya gülünç, 

1rostcrn1ez, gö tt:rtnıcz- . 

di. )) ... n1ek ı~i nuıhab-
1 t . . 1 l' 1 l ı· . , ... ı Ciu(• , .;:arc t'';i ıgı 

::-ahih İ<li. l~avraktr r, 
u an1in1<.nc e'>t ri ıti 
ınat üzerine _~ıpıla 
c:ıl bir ~l'), ı,öyl n c.:!· 
1) ... ''>z b l" · 1• ı; ~~: ... ;:-..,.. .. ,..ı ....... ..:,a ....... .. .J , -

lcrck 1'ersenklio•rluı~ın 
elini öp~ü. (), ~ ü·~ekten 
geldiği a5ıkür olan bu 
busei ihtirarnı, sülninet-ı 
le kabul ederek nıuka
hcleten onınzlarını ·ok
~adı: 

- l(eyfinde ol, keY
fidc ol, şin1dilik allal1a 
ısınarladtk. 
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~() l\~nt'" -~r 
':unL. d ·~amı Sırkcci rıht. nından 

har.ketle Zonı;.ld'.ık , inc&,olu . 
!'-- n lıl. V1t .. :ı., ( >n.lı (~ı· c'"nr. J'ire .. 
bt lu. ( orLh.' • \·ak c rr. 'J'rıhzon 
ı~kc'ı.: c 1nc azımcr 'c ııvdı.:L l'llı.:t•c .tir 

\ı.. 1 \C) 1ctJ iç;., :-;ın ... ı.;c1 dt.: ,.eni 
h .da 1 ni.i1 ı.: ·Dll. accntt.:~ınc ıni.ir ı· 

ya hazın hır nıağluh:
yetle biteceğinde i:;e 
~üphe 'oktu. İsınail ~la badi 

.r 
J-c •t de'.,, ·• ı'..I .ııo~ 

u 

~1aı .. 
lli ~ ,laı ıh \e 

• r . 
.ıt t"nnıH ti ) 

t r > h. JO • "" ~ nu[ apoı 
\la il .ı '~ C'crıo\ \.\ billcı..c Lir. 

• ı'l' \1 ı \ \ apu. ı.ı 92 hıun ı 

::ıl ruı u s:ıat 18 de ~:.:ııar il.\ .... 

k r s olarık (l'ire. '\apolı, .\lar ıha 

\\. ( t' O\aı 'el ı:,id-.:cck 

af llt iı,:in (;.,.· .. ~: ""·ı. mc.rkc.: ~ rıht1111 

3n1n • ...mu ...,i lCCntC ine mLL""'acaat 

"' el. L'c\ )' 1u ;"i' 1 :-:-2 \"C \a l~e\ lğ 

u eh 1 e'"l pala; dl. ,da ı atta a " 

nal 'I' rk:) ıı.-li::,ı: t.'CC-.1\i\'C '!"el. IJe\. 

c.ı;'J .l5•)CJ 'c ı Tokatliı·an kar;mntla 

le' " .. !1ılcl ıaıakh 'aıı;o~ kumpanya. 

>ımla Tel . ile cıj!;lu 2.l.10 ye 'ahut 

i~t~--ıhulda J· minlinünde izınir soka/lıtı· 

d:t 8 ııumrod:ı accnta .\ckilinc n1ür:ı· 

L'3~t. Tel ; tınlıul ~~ -1-

ldlıl' 11ihi ot ıırdu. · cı•vi Ilı• rı•is<' hildirıl~ 
l üziirnlt> ufak bir ismi· -· Hı•n ınl't'lıum ıı ıl 

zaz hih• 11üzükııı11di(ji ıı:ıhh' nııı ı•psl'ılini hatun ile 
ılı nıa(j 1111Ia ıh·h~<·ll i hiı· tik tı• Talla ya oiindı• l'l 
lıı•ı•ı•fınıPrı; nırılı, !Ji'lzleı·i rııın. llaziıwsini ılt' 
.1.ararıyor, l•alhi siıwsini hiildiim, hir kısmın ı ıf 
ıll'lip ılıtiaı·ıya fıı•Ianıal~ Ui(Jfını hal una, lıiı· t;ı~' 
isli)"IJl'lllll~ uilıi !Jİİlllhiiı· - ıııiı· İsaya ufüuh.•riyo ı' 1~ 
lüll'J'lı• ı:aqııyorılu. :!iz ıl<' hııratla ıwJ. 

Pala ih• h.ı•lh• kapının kalıııayıııız; Hasan ııı l 
tlihinılı• tl111·11yol'lardı. ıım iilılfıı)ü Iwr tal'ıı 

Hiiylı" sps..,iı. vı.• !tarı• - t1ııy11lılıı. 'ca11aıaylaı·, 11 

kPlsiz saatli'!' \Jl'l'Iİ. Yava'i ııotlar ya!Jıııa kiıı 1 
ya\'a · ~afal, . allı, ortalık taraftan st•hı•p Iıüet1ıı1 

rdc 
aplmlaıulı, !Jfınt''i yiil,sl'I- ııwklPılil'IPı'. Bl'n 1,ar:ı< fı:l 
ıııi) l' ha~laılı. at ıa 11iılı•eı•fji111 ... c,ı','1 ki-

Sevit \li l'('İs Iııili\ avııı l'llll'inizı• anıaılı•(liı'. ~•1 yay 
vaı.i)·pti hozıııaıııı:;;tı. · ı!Prv:ulan mPnıh•l.ı'ıı ı yor 

Hifjl' hiııııiil hatunun ıloıl~·n yol alırsıııız... . 1 
lıarl'kPlsiı. ıhıran, fal.at :\lalııııııl han daha ~1 saı 
l'Pll!Jiııi, tazPli(jini, !JÜZl'I• nü hilirıııt•ıııi:;;ti I,i ıtı; ~~1

1 

lifjini lwııfız nııılıal'aza rıılan askı•rlt•ı·in 1ıoı·ı 1 
der 

Pıll'n yi'ızfıııt• haliaı·ak ılü- silülı 'iakıı•tıları, ııııı•~ ile 
i->lİllİİ)'OI'llıl. lııl'I i-:;;iılilıııiyı• tı:ı: mı. 

'll'ııı h•kı•tı• im nısıııa k 
11\jrıınıl.ı w•nıikriııi: hir 
ı:ol, arl\adııslarıııı, volılas
l:ırmı l,ayl;Pl ıııi:;;ti; ~iııı;·li 
I,alıalıali ı,ı•ııılisiııi sı•v -
md,11•11 ih<JI'l't. olaıı hu 
Ui°17.PI k11l1111 ühliiı•ııı,·ı ll'l'
ıll. (iiızh•ı•i111ll'll l'ı:;;l\II'lllolk 
fızl'I'<' ol.ın \·ııslııı·ı zaplt> • 
dı•ı•p), ı,apİnİn üniııııle 
sa:ıtlPı'<'l' tık lıir siiı. -;iiy- 1 

IPnwıh·n, hoymılarmı hı'ı
I,ııp dı'ışı'ııwn le' PnllPriııı· 
hnl.tı. Uu Imlıı .ııııan vii -
rt>l.li aılaııılar lıu I,ı~ılar 
i'l'l:ıl,l'l1Prl1.' ı,aı· ılastıl.la -
n, lıu J.aılar lc.•IılikPh•rü 

uirılil,h•ri 1 aldf' uittikı:I' 
ııi'wh· ı•ıı ·ııın ılt•\ aıu 
l'llllPl;tP le ı·t ı liil l'lıni -
vorlaı•, h,ılü f,pııdisiııi de
İ·iıı Iıir ıııııfıalılwl YI' ila
aıh• lal.ip Pıliyorl.ırılı. 

Salı ılı olııııı!jl ıı. 

Sı•yil .\li r<•is aYatıa . ' 
kalktı, Bi!JI' hiıı!Jiil lıalu -
nıın lıir J,adil'c kadar yu
lllll;:!al•, r11nkli n• canlı 
olan ıludali.larıııa, ~imdi 
aı·tıl, kapanıııı~ olan, fakal 
insana dPriıı bir Iıuzuı· 

Mahmııl han tPkral' • sor 
,\li ı·l'isin honıııııa ~ııt1 

~l'lıiı·ıh: ilılil:"ıl I•' itih 
ıııak üzı•ı·t• ... lkn tıııt ııı~ içi 
tlalıa fazla l\alıııl\'ı•) 1 

zid 
Siz ~h· sııltaıı lıani'ıııi; 
ıwıli11 \Jl'lllill'rl' Iıjll 
ııiıh•rl.Pn islPıli!Jini:t.İ ~ 
sıııız! .. 

Hl'ıli ılısarıva 1•11,ıı · ' . .. ... 

Sl'lırin J,l'ııar ııu1ıı 11 

l<•ı:iıulP ki'u:iik l.:lıı;fıl• İ 
11ııılar ha':ihıııııstı. 
il fr-..Pyin: . (' 1•1111·1.•tlt' 

Hi~ ı• sordu. Se~·ll 
l'l'İs ('(.'\ •lfl Vl'l'tlİ: 

Palalarıııızı :-1~ 
1 

üııiinll' dii~i'm! ( 
( -'lahadi ~ 

Avundukların vazıyell 
.\luflis Aıunduk zadeler _iP 

ret ,,.,alık mc' ··e rc,mcn fl1 
ederek korkord.ıto teklifındc 
mujlardır. \lacaklılar ayın 

.\ bhkcınctlc toplanank 1'~ 
hakkında mi..zakeraııa lıulun~cS 
Kabul cııikleı-i takdird•· ifl~' ~ 

il;indc 11pımal\la oldu!Ju kaltlırılnıa,ı muhtemeldir. 

/j~~~~J~t;)! 



19 Knunsani 

.. h.~.~~8:..~dı ..... ~ ..... ~.I~a•z•ar ............. ~' 
Bizim vaktımızda kardaşırı: 

ufagıdı. Ufagıkcn benim babam 
o kadar ahça harcadı; hafızlığa 

l çalıştırdı. Donunu balamağa gü
r ı:ü yctmczidi. 

- Bu çocuhun eklinin kabin
de nezcr var. Bu çocuh sonunda 
deli e~acak, raln ile biçah ile: 
Önünü alanuyacaksın ... 

Babam huğa meralı itmiş. 

Pari lP ~ Pni hir salın<• ral\sı kal ellilnıi lir. lld ('l'I\<- \ 
Vl' ld l\admlll O) nan.ın hu J'<\I ~ n e ı ı:;artlarm lan 
hiri f'llPrin parmal\l u·ı il<' lwrah •r u) ıı \larm lıart•l\el
lerinin a~ ı·ı ayrı musil\i lİlı na J<lllH\l;ı a i~Ur.ıl\ ~• llll' -
sıdir. ~11 1\ad.tr 1\1 <•rl\<'ld<•ı·in avald. rı onu rkl'll kadın
lar~n t-llt•ri vt• l\ctclmll rm av.tl\l.trı o\ n. rl\<•n dt" <~rlwk
lc•rm f'fl(•ri haı·<·l\~ti rar\siy<:l<•riııi jeı:a clnl<'l\lc imişler. 

Daha llPlt'r UiH't'Cf' )iz'! .. 
Tehlikesiz bir vasıtai 

nakli ve 
Dul kapınlar 

Avrupanm ekser yerlerinde 
ve hemn1 Jzemeıı bu/tin lllris
tiycm milletlerde bir kadımn 
kocası olıip le dul kaldwu ma
tem al<i meli olmak ıi=cre si -
yalı clhise giyl'r ve yu=une 
siyah bir peçe urter. 

Bu.. Dulluğun (ll<imeli fa-
rikasultr. Medeni memleket -
lcrdt• meucul im <İdt!l eski 
dt•virlerin dul kaclmlara karşı 
lalbiı~. edilen vahşi 11s11/lcri11in 
bir parça nu·tlcnileşmiş bir 
şeklinden baska bir §CY de -
!/ildir. 
• Çwıku Jıcil<i .'iimdi bile 
r ah i J.abild ·r arasrnda dul 

~··<~ln.115 bir ~adımn yri:.iimi 
ilamlwyc kunseyc güslermi-
!Jecek siyalı m• kaim kumaş
la bir JJCÇt' ile ôrlmck cidc
line ll•sadıif t•dilmekledir. 

l'ahsilcr iwlind<' kadm bir 
lamık .. Bir kedi kadar bile 
klymtlli cle!Jİldir. ( Okyarws-

ıulalannda yaşıyan 

' '' ı~ · ·,. hal ·m dul kadrn -
/ara ıik c lli.Ji /ıir usul 
in mı . !fll:d ispat eder. 

l'u her taraftan müderrisler 
birikirdi, muhabele okunuridi 
camide. 

Benim kardaşım gcyet sesi 
lruzelidi. Sesinin iyiliğinden o 
çocuh mekana çağmldı. Carnie 
biriken insan kozinin yaşım tuta
mazidi o çocuhun sesinden. 

Orada kerameti zahir bir 
§eh varimiş. O camiden ehali 
dağıldıktan sonra çocuhun baba
sını çağırmış. 

Orad. soylcmiş ki: «bu çocu
hun pederi kimdir? GöstertmiŞ
ler ki budur. 

Pederin~ söy lcmiş ki: 
-Bu çocuhun pederi sen misin? 
O d.ı soy lem iş: 
- Evcl Allah sahibi, soma 

ben im. 
Srn bu çocuha ne kadar 

ahça harcadın da bu k.1dar ilim 
sahihi yaptın? 

Pededi de demiş ki: 
- Virdiğiın ahça1ar milyonu 

geçti. 
~olcıniş ki: 
- Sen bu çocuha yazığ it-

mışın. 

O da sölcmiş ki: 
-Neden böyle söyledin?Niye 

yazığ itmi5im? 

A İT 
Fener merkez memuru S:ıffct beyin 

kerimeleri Munubc ve Cemile hanım
ların akitleri dun Beyoğlu belediye 
dairesinde ynpılmışur. Munubc hanım 
tcbiz telgraf mcmurlnrından Zeki 
heyle, Cemile h:ınım d:ı liman lrnp
tıın 1.ırınd:ın Mahir beyle C\ lcnmışlcrdir. 

Saadet temt i cdcıiz. 

Doktor Feyzi Ahn1et 
fırengi, bclsoguklugu, cılt, pros

tat, zafı tenasül ve kadın hasta
lıklarını en son usullerleaz bir za
m:ında mukdil şcr:ıitlc tedavi (-<fer. 

Adres: Babı :ili ca aloğlu yo
kuşu köşe b:t~ı ııumro 43. Telefon: 
l!>taııhul ~80 1. 

Frans z a r e i 

Bu çocuh ufağidi o zaman. Git
miş babam bu şebin eline aya
ğına sarılmış: 

- Bu çocuha bir çare yoh 
mu? 

Şeh söylemiş: 
- Buğa çare yoh. Bu çocu

hun cklinin kabinde nczer var. 
Çaic yoh! Bu çocuh her ne 
iderse çoh gorme. Bunun öğü 
alınmaz. Çoh çeheccl~sin bu ço
cuht,rn ... 

Şch de kcr.unct s.ıhibiıniş ha~ 
Sonund.ı o çoı:uh cl~li bafiğ 

olunca bir scrhoş, bir deli, bir 
eH biçahlı oldi ki... Hcç oğünu 
alcımadıh. 

Babru ı ondan okadar çchti ki: 
Fi emanillah. 

Sil:thl.ırı dizeridi, ve 50ma 
ağlaridi. Bunu şch soykdi nezer
dcn diye. 

O delilik sürJu, gitti. Elini 
ayal'.,rını pastmna gibi keser atar
dı. K:ıpıya çıhari .. li irakı şişesi 
belinde. Deli de değil hakime 
fet\ a verir. Soma e~kcrc gitti, 
ne olduğunu bilmcyoz. 

B.ıbam korkusund.ın bir oğ

Juvle beni cahil biraku. İşte hi- • 
zı;n cahil kalmamıza sebep o ı 
oldu. 

Celalettin Ekrem 

Huget Duf Lo 
Hanği piyesler 
temsil ~decek? 

lltmın dünya tı)alro \C İ111•ıun 

alemiııın bü) uk bir J.;ı~ met 'l'rdi
~i ~t11rl Jlıı ttııı yakıııdn ş• lırı
ıııize ~<'l ·.. ını 'r l ran ıı ti~ '11-

roc:urıda ten -.ıllcr 'erece"iııi l!ı Çl n 
~un )• znıı tık. Ciıl!d llut-etirı kn-, 
la • r-1 ııımll t'l :1 .. ırfııııl.ı ·H:rcc• gi 
tı ııı-ıllcr şıınlıudı r: 

:.? k.iııunu :ını JI• z.ar :ık .ııııı 
• 'ık.ol 'c ifktİ , paz.ırlC'"İ <Aşk 

u' uın.ız • Snlı <Kokotlar mı l.td' 
ç.ır ıımb.ı cPııp.ı h.Q~Uıntııı ı, pr 
şuıılıe •L.ı d.ı:n u J{mml)•' • rıı
mıı «Hiz rocıık dt ılız • cun ırt L -

i «1 t \.. {I 1 1 ) r <L.., 1 \ , J 1 

z rt ı \<'da mu ı ıı ıı .. , 1'. ı ı . 

'.\l tıı dcı. Cun n :?S "Nıkol \ı.: I • 
z:ır: ,) .ı l1 ıııı o :h. ııı 1 .ı , :ı\ ııı 

2) nJt' talı lıı.. ı ıı dı ·" rı<'n l ı 

Dtn~.\ 5ura.t dull\. ı .. T. \.ı-

Hı ada ua/ı<:ilt.·ri kfübn ev -
lt'ndi:ii !Jllll bnyıwna ilmek l 

Çok mah'ım .. tlı genç 'c dol bir 
m:ıd:ım kıbar be) lcrc lıt u~i rrans ca 
der lcri \ermekte \C :ız zamanda 
mu,mir nctıct:lcr ıcmin ctmck.cd r. 
( Fr:ın"ı ca ) rumu.r.ıh.: Be~ o lu p <.t 
rcstant clrc ine mur:ıca:ıt. 

r~====~~~~~ Gulhana müsameresı tclcr.. Otomobill"ı ~.· n J 
~ 1 ... .. '"'' en u-

·ı l' ·ır ~r ba, duıllhıru1.u ur::ı.tkri 
ıJi' ~ \ ~'0Y una tek.unu! cdıy~r 'c 
ı.;tl c 'ınul ettikçe de 1\abak za\ allı 

eti ~~~ ~n 'unı\ enlerin h.ı~ın.ı patlı 
Bunu gor · en '<. t.ımamcn ın-

.. Sani du5ııncn A 1 1 b' 
~en k . 111Ln .ı ı ır 

b ç ız ıncdeı11\ et lleınindcl\i 
u tc:hlık ı · . . ) der .. c ! ur.ıtc bır.ı;, (dur!. 

ile gıbı hır bu\ ul\ kapl ıınbatı.ı 
ın soJ\al\larda gezmi) e ba~J.ı-

ıştır. Amerikalı kız kendi<;inc 
soranlara: 

itib;.
1 
Ka~lu~nhg.ıa \ al\ıa surat 

~ c hıçtır. l·akat ink,\r cdc
~l~CZ5ıniz ki bu \ .1saiti nakliyeler 
'"- 11t~dL en emin \ l' cıı tchlil\c.;i
zıl ıı .. 

Cıcn1z- Anıcrik.ılı dilberin bu 
.ııuı,11.i.ı~ı belki do~nı !ur F k 
bu cmi . . n l : :ı .lt 

b . b n . '"a~ıt:u n.1klı\ (;"ı ih.: 
cr.ı er Nıvvork k ki 

!lol.1şınakta de\ an1 ~ a alnda 
lıımbağası ile bcrab~cb{ c k \a~ 
alt d k r ta sının 

1 
111 a ·almıvaı:ağı teınin d' 

eme-'. e ı-

1 
edi imiş l>ir ip yı•ı·irirlt>r. /\ a
dmca.11:: bıilwı i::diııaç llaya
.tmdcı im ipe elini :;11rc·me::. 

R[jer kor.11s1 olect'k olursa 
ailt• ı•rk<imm/<111 biri ak<'!/İn 
cclllı=esinin cıklı!/l !Jlİll kadı
m lwymulaki iple bo.qar.: 
E!ier kwlm c·vı•l olecek ol11rsa 
cencı::<·sı biltimcrasim bir 
çukura alı/11· ııt• hemen o ak
*mn c•rkekli·r Jwcas1111n evinde 
.-:enlik yaparlar. 

otomobiller için apartıma~ 

re~mi görur J!Ôl'OH:7 

ha ret ı'ttiniı \ c dtrha 
p.ılılar \ aııı n ad.ımıaı 

z B na em'rını. Cünkü hiz 
1 n \' rup:ı mecmualarında 
gurdu0 umuz z:ımıın ha} rcl 

'ı ASRI _T_ü_RK uıı,, Gulhane nltıncı ıınbamerei tıbbı\C· 
_ _ _ sın 20 ı 92') p:ız.lr ~limi ":ı:ıt 

MUSIKJSJ 1 H JO d.ı lı:ıslan:ı"ağından :mm eden 

l\l llul. k n · ~ı 
1
1 etıhh:ının teşrıfkıi rıcn ohınm.ıkı:ıdır. ı 

L:;- eı :mı ,, Lı:.t:ı ~. \ c :ır- l 
ti~t p' :ı i't :\!adam Anjcl \c Se- --;:; nhul :ıo;lı\c m:ıhkemı;"i ıkinci 

nıha hanım t.u:ıfınd:ın 1 ticartt dairesinden~ 
her :ık~.ıııı icra} i ahenk etmekte- 1 Ali Ri1.a erendi ukili Scdd Bq ın 
dir. Al ı.vıt-.l oıkl'•tıa dahi mc\ - Ort:ıko de Tıam\aV cad<.k irck, ~t. 

1 c• mır. L ON D ~A k . J ' d . k eıcı lakhı ı;ohaAın a ~uırru mu-

1 
:l\ ene memuru u"rat he~ in, .l mı-

Bı H "11 \ F ·~:'\IW mn":tlı h:ıne~indc sakin Alay bey :ır.adc 

İlan 
l<:Cncbi bir şirkL uc ka\ 3!; sıfatilc 

kullanılmak iizcrc 15/16 ) :ışında bir 
Türk çocnj!;un:ı ihıi;-acımız v:ıu1ır. 
Ecnchi lı:>anı bılı.:n tncıh cdılceektir. 

Tnlıp olanlar bı:rnhuldn :sultan 
l lan.amı \ usuf ıdi han ikinci kata 
mıir:ıcant edilmesi rica olunur efcndjm. 

•••• Z:ırıf\e .ıll:ızi 4•••1i 
,...-

Lenne cania1.arı 
' 

i::;tanbulda ~l.ıhn uıp:ışada 1 la\ uzlu 

h:ınınd:ı 8 nıımar.ıl:a J\1.\:\0i ,ı\1\:İ 

R \l'TOPl l.(ı ıı 1~11.:ı,ıntl.1 clı,cn 

fiatı.ı o;.:ııııın ı 

) l.ıdi \e Be)Oğl~. Tcpcb.ışmda, Kur
dela "Ok:ığında, S:ııni bey :ıpartm:ını
rıın hirind katında~ ı:ahık '1\pcbnşı 
Muhtarı Al:ıeddin hey lcr a1e) hlerinc 
hes) tı.l altmış Türk lirası 'e ~ iı mi iki 
kunışun t:ıhsilinc clııir istihc:al C.:) lc
~1ıh.; 11 kı\ımn t.-.el 11)28 tarih \ e 

1 38.! adetli ıl.lın suı etlcı i he\ :ın 
olunun ikam1.:tg;\hlarınc ~ondeı·ılıni~ı:.e· 
de iknmctg:ihların meçhul olmn .. ındnn 
tcblı~:ıt ifa kılının:ıdııtı tdılı~.n nu.du
ıi) ctı tarafından \cıihın 01LMU!ıattnn 

anlaı;-ılm.ıı:.ına ve mı h:ıi ı;::ı iye il .. m 
urctinin bir adcai ımiddri :ık ıı mılcn 

~laettin Be) in m:ıhalll'·i !\ luhtarına 
2? k:'ınun ev\cl 1928 taıihinde tebliğ 
olunduğu 'c diğer bir nuc:hac:ı da 
mahkeme di\ .ınh:ıdec;ine t:ılık kılındığı 
,,hi hususu ınezl,ı)run hir :ıv mı ddctlc 
ıl:lnı tensip olundıı~u ilan <llunur·. 

bere ine a~iııa :ılmncak olan uç 
' :ıt l 4 te mti~abak.ı \apıl:ıc.ıl,tır. 
· n t:ıliplcr "el'°Jiti :ıı•' :: ı al,: t• 

itli•) ._ . 

t kııtlı

pılmı,ur .. 
a r m. ııı., 

. l 

~ahıfe n 

l 
l 

ge11çler acınaca r za\~ 

Dünyanın en güzel erkeği addcdılcn sinema aktorü Rodolf Vnl:ırıtino 
öldiıkten sonra her memlekette bir çok mukn.littlcri turcdi, bunlar h:l\ ttan 
aynlan san'ntkftnn şohrctindcn istifade ederek onun yerini tutmak ist \ r' ·~ 

Hatta bir ikisi beyaz perde üzerinde göriinmiye ma\aHak ta oldular. l uk:ıt 
netice hüı:.r:ın ile biıti. Her t:ıklıt .,eye karşı haklı olarak beslenen emn ) t.t
s.izlik ve ııdreL bu adamları sefalete sürükledi. 

Rodolf Vnl:ıntinO) .ı benzemek mod:ıc:ının şiddetle huküm sürdüğü zımnn
larda şehrimizde de a~nı idduda hulun:ınlar çıkmıştı. TabU bunlar m..lum :ıkı
betk karşıl:ıştılar. Fakat hu p;ün tecs::;iırle oğreniyoruz ki bu acıklı 'ak:ıl:ırn 
rağmen bazı gcnçlcıiınızdc hu he\cS hdlli sonmemiştir. Hu gih !ere ıı ::ı h .. t 

etmeyi horç bıli\ o ruz: 
J\endıkrmdc fı;\ k:ıt\dc bir kabili\ et görlı~orlarsa ınGma nrtic:ti olmıva ça-

Jışm:ı.ınlar dh • mc\t ; valnız Ro<loli \ alnntinı>} u t:ıklıdc uıcnmc 'nler. 1\ n
dılcrı kendi hu\ ı) t.tl• ri, J,cpdi t:ıhii hal \ c çchrelt ri ile orta\ a :ıul-ınlar. Bu 
takdirde mm;nfınk olm.ıları ihtimali az d:ı ol,a gene me\CUt denebılır. 

Rt:ı.mımız • lırımııdckı Rodt it \ ala11tıno taklitlcrının conuncusunu gosten) or. 

Hu gence :mnz. 

• e ı 

yıldızlar 

' Rakcl Torrec; gü1clliği 'c s:ın'r 
kahili\ eti ile nazarı dikkati celbeden 

) eni bir pldızdıı . (Cenup dcni1:lcrinin 

lıeyaz golg i) i mıli filimde genç 

san'atkdr çok he~ rnıııni, · 

B .. 
ugıın: 

OPERADA: 
.\$K '\ l l l "\DE SPORCU 

ALHAMRAOA: 
h. \ \1. C.\:\B.\ Zll \ '\I: 

ASPıİDE: 
Ll-.l f h..1\11 .. 11 

MELEKTE: 

1 C 1 l lh.I \Rl 

1 Çarli Murey tenİti 
mteraklısı 

Meşhur komik <;arli :\hırey ):t ının 
ılcrlemiş olma ın:ı ragıncn spora, bil
hac:sa teni"c çok mer:ıklı bir nd:ımdır. 
Resmimız kcndbıni bu ı:ıtlı me~guliye
ti csnac;ınd:ı l!rı termcincdır 

Operatör 
Ahn1et Burhaneddin 

Cerrah Paşa hastahanesi operatöru. 
l\\uaycııehane: Beyoglu Rus sc

farethanesı karşısında 348 1ııınıro
lu Suriye Çarşısı apart:maııı 8 mı
nıroda Telefon: Beyoğlu 1615 

Şark ~la!t Hülasası 
1 

ı-

• , 

r 
l 

. 
ı 



CUMARTESİ Telefon: 

19 
Kilnunsani 

VAZI İŞLERi · 

Is. 1202 
iDARE i Ş LERI 

1929 is . 3872 
• "•: a "( :ı(.; ...... , .. ' • •.• • I" ~, • • • , • -• • • 

iALTINCI BÜY_(JK, 
f TAYYARE P_YANKOSU -
j Yeni tertip . Yeni plan : 
· . 1. nci keşide(} ILŞubattadır. "I 
1 ~~ . . ~ ~ JKlt\:\UlJ~l,l~ ll: Li n "44 

~ ;{().()()() ~ 
w 18-000 ~-
~ 15.000 "° 

·~ 1'.2 .000 ?' ... $ JUf'K.\l•'AT: 1.0000 ...,,, 
,.., 1 o . ı ıoo V'J,I. 

LlJTF~ .. DlKK.\T EDl:'\IZ: 

idi. Bu 

Senesi Bütün Otomobilcilere .. 

Güzel Bir Müjde . Getiriyor .. 
Türkiyeye Yeni Gelmiş Olan 

TİPİNDE 
• 

YENi· 
Lastiklerini tecrübe ediniz. Bu lastikler bil
hassa bozuk yollara mukavemet etmek için 
imal edilmiştir. Lastiklerinden müşteki olanlar, 

• 

her halde bu harikulade metin ve dayanıkll 
D UN LOP lastiklerini kullanmahdırlar. 

1929 
Kereste mübayaası 

Tütün inhisarı müdüriyetinden : 
<"'hali fadrik •.ı iç111 ınuhrc!il cb"nua ,l(()() nıctm ınik ıpı l\cre,tc kapalı 

z:ırr usulilc alınaı:aklıı·. ita\.::ı talip ula ıı laıın ~.:ırtn.:ıınc~i ı.:;iı rınck üzere her ~ü n 
111UJ.3.l."J.aıJaı ı \ C _!J J 'l.!IJ "'ll"Stllnha p.iinü ~a;H on da (;;ıJat:tda nıüh;ı~·;ıııt kon1İ· 
syonunda hulunmalan . 

dain:si nde 
l~ l er Emsalsiz bir sti rat, azamı it i naı takayyJt Y3 

cıddi;· etl e görü\Jr. 
Müessese a iakadarıara en yüksek asari hürmat 

gösterebılmeKle bahtiyardı i . 
Yeni postane v.e Sana1i Eankası karsısın 11 Vlora Han 1 kal 

Evrakı matbua tab'ı 
! Tütün inhisarı müdüriyeti Umumiyasinden: 
J \l ııhtl·lif eh'aua dt:ftc:ı· t a lıl:ttırilcc1.:A"iııdl'rı talip oJ; ı nLırı n her glın l1 hınu -

len g·unnck u1:ı.:rc ınura ı·aallan 'c 23 1 CJ'.2 '1 'ra-.:1111:1.... p_jnü ŞJ :ı t ıı!"da 
(~al:ıtada ınuhl,aar komi ... ~nnL.n 'a hı1hır ·ıı:ıl:1n 

'l'l'RKiYE İŞ J~ANKASI 
Sernıavesi: tedive edilnıis ~.oou.uuo liradır . . . 

Unıuıni 1\1üdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Anlrnı·a .\ilana . \~ \':tlık 
İslanlıtıl Trahzoıı Zoııuultlak 

Hııı·sa llalU;:t•siı· Kayseı·i 

İzmiı· ti irt•soıı .lUt•rsiıı 

Saııısnn fü l rNll İl 

\lii sa il ıuuaıııe-l<H, kııınbaı•alar, Jı:asalar 

ARSENOFERATOS 
Zafiyeti umumiyesi olan· 
!ar ve b:ı.Ji nekah~tte . bu·, 

lunanlar (A rseno• 
feratos) sayesinde 

kesbı sıhhat ve 
iaıl pı kuvvet 

ed~rler . 

Eczanelerde ve 
iii:lli-i+I euıa rl epolıırıııda 

., o:ttılır . 

1··''011 Saal• İll ilıi11 ffıri/f'·~' 
S'Jıtinıi Kııı~ 

6 ı nrı sahifede bir satır :.!C> 

" inci " • « 50 
4 üncü • " « 80 
3 üncü « " • 120 
2 inci • • " 200 
1 ı nc ı • « • 400 

l'elgraf: İstanbul sa~t 
ilan muhtevıratına dikkat olun

makla beraber bu hususta 
mestıli yrt kabul edilmez. 

Oazeteıııızde ıııt ışar eden bütüıı 
yazıların hakkı ınahfuıdıır . 

Abone !:iartları 
\ 'ilayetler için : Senelik 1700, attı 
aylık 900, üç ay lık C>OO kuruştur~ 
f.cnebi memleketler ıçin : Senell· 
3000, al t ı aylık 1600, üç aylı~ 

•ıoo kuruşmı r . 

~ahan 1 ı.H~ 

Takı•iın 
17 0.1 

Oünc-ş 7 24 Akşam 

Öğle 1 ~ :ı:ı Yatsı 
8 ,,, 

1 < 

ikindi 14 49 imsak 5 .ı9 

Mes'ul Müdür SELiM RAGPI 
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